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І РОЗДІЛ 

ІСТОРІЯ  ЗАПОРОЗЬКОГО  КОЗАЦТВА,  
АРХЕОЛОГІЯ,  КРАЄЗНАВСТВО ТА  ЕТНОГРАФІЯ 

 
 

В.Ю. МУРЗІН 
 

ЧИ ЗНАЛИ ГРЕКИ СКІФСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР? 
 

Саме так – „Знали ли греки скифский фольклор?”, була сформульована тема доповіді  
відомого скіфознавця Д.С.Раєвського, підготованої їм у 1998 р.1 У цій праці, посилаючись на 
сюжетні, мовні та структурно-семантичні критерії, дослідник дійшов висновку, що на це питання 
можна відповісти ствердно.  

Як відомо, однією зі складових частин славнозвісної „Історії” Геродота є так звана 
„Скіфська розповідь” (IV книга „Історії”). Безумовно, розповідаючи про історію, географію Скіфії 
та звичаї кочовиків, Геродот спирався на повідомлення своїх інформаторів-скіфів, які, у свою чергу, 
використовували усну творчу традицію.  

Слід зауважити, що фахівці з фольклору відрізняють історичний переказ та легенду. 
Переказ, за їх висновками, не має у своїй основі нічого дивного, чого б не можна було б 
припустити, а легенда, хоч і претендує на достовірність, але головним змістом легенди є щось 
незвичне.2  З часом легенда закономірно перетворюється на казку. Але в багатьох  казках можна 
знайти певні відлуння історичних подій. Наприклад, відома казка про перших ковалів Козьму та 
Дем'яна (це дає можливість віднести витоки цієї казки до початку періоду широкого освоєння 
заліза, скоріш за все – до доби найпізнішого передскіфського часу), які захищали рідну землю від 
багатоголового Змія, що спалював міста та забирав жінок і дітей. На думку видатного історика 
Б.О.Рибакова,3 у цьому образі відображено реальну кочову загрозу, що нависла над землеробським 
населенням Середнього Подніпров'я. Зокрема сліди великих пожеж, що завжди супроводжували 
нищівні штурми, виявлені на деяких городищах Дніпровського лісостепового Правобережжя 
передскіфського часу, коли у степах Північного Причорномор'я панували попередники скіфів – 
кочовики-кіммерійці.  

Казки скіфів нам невідомі, хоч вони, безумовно, існували – адже малим дітям щось мали 
розповідати їх діди та матері. Проте історичні перекази і легенди скіфів зафіксовані у трудах 
античних авторів, насамперед у праці Геродота. Розглянемо деякі з них. 

1. Про походження скіфів 
Геродот [IV, 5-11] наводить три варіанта розв'язання цього питання.  Згідно одній оповіді, 

якій Геродот найбільше довіряв, кочові скіфи, що раніше мешкали у Азії (до речі, версія про прихід 
скіфів у Східну Європу з глибинних районів Азії зараз дуже поширена у сучасній науці4), почали 
відчувати тиск з боку іншого кочового народу – массагетів, що змусило їх до просування у степи 
Східної Європи. Безумовно, ця оповідь значною мірою віддзеркалює справжні історичні події і 
тому може бути кваліфікована як історичний переказ. 

За другою версією героєм-родоначальником скіфів був Таргітай. У нього народилися три 
сини – Ліпоксай, Арпоксай та Колоксай. У їх часи з неба впали священі золоті дари, якими вдалося 
оволодіти лише молодшему брату – Колоксаю. Тоді інші брати передали йому усю владу. Від 
Ліпоксая нібито походив род авхатів, від Арпоксая – роди катіарів та траспиев, від Колоксая – род 
паралатів. Усе царство Колоксай поділив на три частини поміж своїми синами. 

Існувала ще третя версія. Згідно їй, Геракл свого часу опинився в безлюдній країні, що 
пізніше належала скіфам. Тут у печері Геракл знайшов напівдіву – напівзмію. Від їх шлюбу 
народилися  Агафірс, Гелон та Скіф. Покидаючи зміїногу богиню, Геракл залишив їй свої лук та 
пояс із золотою чашею, наказавши, що б той з братів, який натягне лук та зможе оперезатися 
поясом, залишався в цій країні, а інші мають її покинути. Виконати це завдання пощастило лише 
Скіфу. 

Безумовно, перша з генеалогічних  легенд була спрямована на ідеологічне обґрунтування  
єдності існуючого етносоціального організму –  кочової скіфської орди, адже за умов рухливого 
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кочового життя єдність кочового об'єднання могла забезпечити лише мнима кревна спорідненість, 
наявність вигаданого загального першопредка для усіх членів об'єднання. 

Наявність тричленного поділу скіфської орди не викликає сумніву. Такий поділ існував й в 
інших кочових народів – наприклад, у хуннів, сяньбі та ін. При цьому виділялися „центр” як носій 
військово-політичної влади, та два „крила”, одне з яких, більш привілейоване, виконувало функції 
постійного війська, а інше – функцію воєнного ополчення.5 Як правило, більш привілейованим було 
праве „крило” на відміну від лівого, оскільки права рука асоціюється з активним началом, тоді як 
ліва рука уособлює собою пасивність.6 

Зародження такої організації пов'язано з процесом розкладу первісного суспільства, що 
призвів до панування родової знаті та вождів над рядовими общинниками.7 

У кочовиків з притаманною їм соціальною організацією, побудованою за родоплемінним 
принципом, за даною схемою визначалися відношення усередині  великих племінних союзів. При 
цьому більш слабкішим племенам відводилося особливе місце – як правило, ліве „крило”. Так 
формувалася основа (два нерівноправні „крила”) майбутньої тріадної організації, яка, на відміну від 
останньої, отримала назву „дуальної”. Тріадна організація остаточно оформлювалася з підкоренням 
інших племен, коли вона ставала знаряддям панування правлячої верхівки („центру”), що спиралася 
на „природних” підданих, над підкореними.8 

Безумовно, саме таким чином виникла й тріадна військово-політична організація скіфів 
унаслідок підкорення останніми близьких їм по мові та кочовому побуту кіммерійців. Цікаво, що 
від трьох міфічних братів походять чотири племінних підрозділи, зокрема від середнього – 
Арпоксая, роди катіарів та траспієв. Можливо, це результат поглинання скіфами дуальної 
організації кіммерійців.  

Щодо другої генеалогічної легенди, то ми вважаємо її більш пізнішою за першу. Б.М.Граков 
та А.І.Мелюкова9 гадали, що об'єднання у одній генеалогії трьох різних народів – скіфів, агафірсів 
та гелонів, виникло унаслідок грецької переробки скіфської генеалогічної легенди. Дійсно, ми не 
маємо даних про входження агафірсів та гелонів у скіфський політичний союз. Більш того, Геродот 
[IV, 125] розповідає про конфлікт скіфів та агафірсів. Проте ця легенда, у якій згадуються народи, 
що мешкали на території Лісостепу, на нашу думку, досить точно відповідає новій політичній 
ситуації, що виникла після остаточного утворення північнопричорноморської  Скіфії у межах Степу 
та Лісостепу. Завершення цього процесу ми схиляємося відносити до V ст. до н.е.   

Про боротьбу скіфів з нащадками рабів 
Геродот [IV, 1-4]  розповідає, що після завершення походів скіфів до Передньої Азії, їх на 

батьківщині чекало суворе випробування. За час їх тривалої відсутності їхні жінки вступили у 
зв'язок із рабами. Нащадки цих рабів, дізнавшись про повернення скіфів, вирішили перешкодити 
цьому. За кілька битв скіфи так і не спромоглися перемогти нащадків рабів. Тоді один зі скіфів 
запропонував полишити списи та луки, а взяти до рук канчуки. Побачивши ці канчуки,  
супротивники скіфів згадали про своє походження та розбіглися. 

А.М.Хазанов трактував описані Геродотом події як вторинне завоювання Північного 
Причорномор'я  скіфами, місцеві племена котрого відокремилися від скіфів під час 
передньоазіатських походів.10 

Щодо степів Північного Причорномор'я, то за часи скіфських походів вони були заселені 
дуже слабо – тут виявлено лише 20 скіфських поховань VII – VI ст. до н.е., переважно з досить 
скромним інвентарем.11 Маловірогідно, щоб нечисленне населення цього регіону було б здатне 
чинити опір основній та потужній скіфській орді. Інакше виглядала ситуація на території Лісостепу, 
зокрема Дніпровського лісостепового Правобережжя, що було зоною квітучого землеробсько-
скотарского господарства. Населення цього району вже наприкінці VII – на початку VI ст. до н.е. 
встановлює активні торгівельні відносини з грецькими колоністами Північного Причорномор'я, 
насамперед з Ольвією. Про наявність таких зв'язків свідчить численний грецький імпорт, в тому 
числі коштовна розписна кераміка, що виявлений у пам'ятках даної лісостепової області. 

Як відомо, встановлення кочовиками контролю над торгівельними комунікаціями було 
досить поширеною у них формою зовнішньої економічної експлуатації. Тому, покинувши 
північнокавказькі рівнини, які після закінчення передньоазітських походів втратили своє 
стратегічне значення, основне ядро скіфських племен просувається до степів Північного 
Причорномор'я, що наближало їх до землеробських районів, а також давало можливість 
контролювати торгівельні шляхи, основним з яких був Дніпро, що пов'язували греків та населення 
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Лісостепу. На нашу думку, саме відлуння боротьби дружин останнього зі скіфами і зафіксоване у 
легенді, що розглядається. 

До речі, фольклорний мотив про застосування проти непокірних канчуків був дуже 
поширений в епічних творах різних кочових народів, зокрема тюрко- та монголомовних. У них 
батіг згадується як зброя, якою вбивають ворогів, котрі не заслуговують на почесний удар 
клинком.12 Цікаво, що така традиція існувала серед степовиків протягом тисячоріч – адже за 
переконанням запорізьких козаків шаблю можна було використовувати лише проти „чесного” 
супротивника, а проти „бусурманів” слід було діяти канчуками.13  

Легенда про бронзовий казан царя Аріанта 
Розповідаючи про чисельність скіфів, Геродот писав, що не зміг встановити її достеменно. 

Проте він згадує про бронзовий казан, відлитий за наказом царя Аріанта з бронзових наконечників 
стріл, по одному з яких приніс кожний скіф [Геродот, IV, 81]. За його свідченням, казан дорівнював 
по об'єму 600 грецьким амфорам, тобто його місткість становила, приблизно, 9000 – 10000 літрів, а 
товщина стінок досягала 6 пальців. Зрозуміло, що відлити такий гігантський казан у ті часи було 
просто неможливо. 

Сенс цієї легенди полягає у іншому і його можна зрозуміти за допомогою більш пізніх 
аналогій. Так, автор славетного „Слова о полку Ігоревім” зазначає, що могутній половецький хан 
Кончак був здатний перенести свій казан через Сулу, тобто перейти кордони Русі. Зрозуміло, у 
даному випадку йдеться не про реальний казан. У даному разі казан – символ єдності половецької 
орди, якою керував і яку „годував” Кончак.14  

З цього можна зробити висновок, що казан царя Аріанта, це зафіксований Геродотом один з 
сюжетів скіфського фольклору, який через зрозумілу та прозору алегорію – величезний казан, що 
увібрав у себе частку кожного, обґрунтовував єдність скіфського народу. 

Скіфо-перська війна 
Оскільки події, пов'язані із вторгненням армії перського царя Дарія І у Скіфію наприкінці 

VI ст. до н.е. відділяв від часів написання праці Геродота незначний проміжок часу, то у пам'яті 
скіфів вони збереглися ще досить близькими до дійсності. 

Навіть такий, ніби то фольклорний мотив, як історія з дивними дарами скіфського царя 
Іданфірса Дарію І – жабою, мишею, птахом і п’ятьма стрілами, міг бути, зважаючи на любов 
кочовиків до мови символів, реальним. 

Проте ми можемо  переконатися, що уже ті часи реальні згадки про події цієї війни, тобто 
історичний переказ, вже почав перетворюватися на легенду. Перш за все це стосується чисельності 
війська Дарія І.  Геродот [IV, 87] зі слів своїх скіфських інформаторів писав, що армія „вторгнення” 
налічувала 700 тис. воїнів. 

Ця цифра явно завищена. Адже керувати таким військом, котре під час маршу 
розтягувалося на десятки кілометрів, забезпечувати його постачання в незнайомій країні, в тих 
умовах було практично неможливо. 

Безперечно, армія Дарія І була великою – невипадково скіфи звернулися за допомогою до 
сусідніх народів, але названа цифра все ж таки є міфічною. 

Витоки цієї версії досить прозорі. Адже після розгрому армії Дарія І скіфи отримали славу 
непереможного народу. І чим більшими були сили їх супротивника, тим більшою була їх слава. Так 
історичний переказ поступово став перетворюватися на легенду. 

Підсумовуючи все сказане вище, треба зазначити, що при використанні „Скіфської 
розповіді” Геродота для реконструкції історії скіфів, дослідники мають враховувати, що у ній 
органічно переплилися   реальні факти, історичні перекази та легенди. 
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SUMMARY 

 
The attempt to pick out the concrete examples of Skythian oral creation has been undertaken in the 

article. 
 

Г.Ф. ТУРЧЕНКО  
 

ОПОЗИЦІЯ ГЕТЬМАНСЬКОМУ РЕЖИМУ  
ТА ЇЇ ПЛАНИ ЩОДО МАЙБУТНЬОГО ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

 
Сучасна українська історична наука виявляє великий інтерес до періоду Гетьманату 

П. Скоропадського. Але дослідники, на жаль, недостатньо уваги приділяють розробці регіональної, 
зокрема, південноукраїнської проблематики. Можна назвати лише декілька десятків наукових 
статей, в яких історики досліджують окремі сюжети історії Півдня України за часів Гетьманату 
П. Скоропадського. Особливості гетьманського режиму на Півдні України ескізно висвітлив в своїй 
доповіді «Південь України в період Гетьманату: квітень – грудень 1918 р.», виголошеній на 
міжнародній науково-практичної конференції 6–8 вересня 1994 р. в Одесі О. Яременко [1]. В 
сучасній історіографії досліджуються питання формування гетьманських військових частин на 
Півдні України, аналізуються здобутки в царині культури у регіоні в 1918 р., висвітлюється участь 
Українських січових стрільців та особисто В. Габсбурга (В. Вишиваного) у формуванні опозиції 
щодо Гетьмана, селянський рух в Україні в 1918 р. тощо [2; 3; 4]. 

Гетьманському режиму протистояла досить сильна і впливова опозиція. Але вона була 
роз’єднана і мала різні, часто протилежні погляди на майбутнє України в цілому та її 
південноукраїнського регіону зокрема. У запропонованій статті здійснюється спроба 
проаналізувати опозицію гетьманському режиму та її плани щодо майбутнього 
південноукраїнського регіону. Виникає питання, як політична боротьба в умовах Гетьманату 
впливала на процеси українського націотворення.  

Усі громадсько-політичні структури, що були до перевороту пов’язані з Центральною 
Радою, мали самостійницьку орієнтацію, стояли на позиціях аграрної реформи і встановлення 
контролю над великою промисловістю перейшли в опозицію до гетьманського режиму і виступали 
за відновлення республіканського ладу. У південноукраїнському регіоні це були українські 
соціалістичні партії, Селянські спілки, загони Вільного козацтва, земства, «Просвіти», деякі 
профспілки та інші організації виразно національної орієнтації.  

8 травня 1918 р. в Одесі розпочав роботу губерніальний селянський з’їзд. Виступи делегатів 
з’їзду засвідчили, що селяни звістку про обрання в Києві Гетьмана зустріли вороже. У резолюції 
з’їзду зазначалось, що «переворот здійснений на Україні з дозволу окупантів, поміщиків та 
заможних селян, спрямований проти завоювань революції та інтересів працівників. З’їзд заявляє, 
що буде обстоювати права республіканського ладу України і не буде визнавати ніякої влади, крім 
обраної на підставі загального, прямого, рівного і таємного виборчого права… Україна є 
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самостійною, суверенною республікою» [5. – 10 травня]. Окрім усього іншого, у цій заяві звучала 
тривога за майбутнє України як суверенної держави.  

25 травня 1918 р. відбувся Херсонський селянський повітовий з’їзд, на який з’їхалося майже 
100 чоловік. На порядок денний з’їзду було винесено ряд питань, серед яких і аналіз сучасного 
моменту. У резолюції з цього питання зазначалось, що з’їзд рішуче протестує проти розгону 
законних органів влади і визнає правочинними органами влади на Україні тільки Центральну Раду 
й Українські Установчі збори. Основним законом УНР з’їзд вважає Конституцію, ухвалену 
Центральною Радою [6. – 28 травня]. Заяви подібного змісту були прийняті на початку травня 
комітетом українських партій та організацій м. Олександрівська та з’їздом Селянської спілки 
Олександрівського повіту, що відбувся 20 травня 1918 р. [7. – 9 травня, 24 травня].  

В опозицію до гетьманського режиму в регіоні стало і земське самоврядування, об’єднане у 
квітні 1918 р. у «Всеукраїнський Союз Земств». У земствах Півдня, свідчили сучасники, панувала 
українська самостійницька орієнтація [8, с. 99]. Політичні противники Гетьмана, прихильники 
відновлення незалежної УНР керували «Просвітами», багатьма кооперативними, профспілковими 
та іншими об’єднаннями й організаціями. Часто вони зазнавали переслідувань з боку гетьманських 
властей, а їхні керівники заарештовувались. Як правило, це було тоді, коли вони переходили від 
своїх безпосередніх завдань до політичних [9, с. 265]. 

Крім національно-соціалістичної опозиції, що не визнавала гетьманський режим і прагнула 
до відновлення УНР, у країні існували партії і об’єднання, які прагнули до реформування цього 
режиму шляхом усунення від влади кадетсько-октябристських елементів і створення в рамках 
Української Держави П. Скоропадського національно-зорієнтованого кабінету, який би реалізував 
основні принципи соціально-економічної політики Гетьмана. Однією з найвпливовіших партій 
цього напрямку була Українська хліборобсько-демократична (УХДП). Вона виникла в травні 
1917 р. на Полтавщині як політична сила заможного українського селянства і дрібних поміщиків, 
що прагнули зберегти приватну власність на землю і в той же час шляхом реформи ліквідувати 
велике поміщицьке землеволодіння. З часом партія стала всеукраїнською. Її місцеві осередки 
існували і на Півдні, зокрема, на Катеринославщині й Херсонщині. УХДП не сприймала політику 
Центральної Ради, зокрема есерівські наміри ліквідувати приватну власність на землю. Разом з тим 
хлібороби-демократи стояли на позиціях державного суверенітету України. Після Брестської угоди 
і окупації України вони, поряд з місцевими Союзами земельних власників («собственников», яких у 
тодішньому суспільстві вважали проросійською організацією, хоча за національним походженням 
більшість їх складу становили українці) були серед ініціаторів ліквідації Центральної Ради. 
Продовження їх співробітництва, вважає С. Кононенко, могло змінити напрямок подальшого 
розвитку України: «...Такий міст між двома соціальними секторами міг бути позитивним фактором. 
Він привів би до відшарування національної буржуазії від чужонаціональної й забезпечив би 
поширення національного фронту, забезпечуючи усамостійнення цілого економічного комплексу 
України» [10, с. 60]. Але невдозі шляхи двох хліборобських об’єднань України розійшлися. 
Налякані соціалізацією та іншими соціальними експериментами Центральної Ради «собственники» 
своє несприйняття радикальної аграрної реформи перенесли на українство, зімкнувшись з 
антинаціональними елементами в гетьманському режимі. Що ж стосується УХДП, то вона невдозі 
опинилася серед опозиційних уряду сил, хоча частина її членів працювала в гетьманському апараті. 

Через місяць після перевороту опозиційні українські партії правої і центристської орієнтації 
(Українська партія хліборобів-демократів, Українська партія соціалістів-самостійників, Українська 
партія соціалістів-федералістів, Об’єднана рада залізниць та Головна рада української поштово-
телеграфної спілки) об’єдналися в Український національно-державний союз (УНДС), який 
поставив за мету змінити національно-політичний курс уряду, який вони вважали антиукраїнським. 
У своєму меморандумі, поданому Гетьману 24 травня, УНДС змальовував ситуацію в Україні в 
надзвичайно похмурих фарбах: «Кабінет міністрів є неукраїнський по своєму складу і по своїй 
політичній орієнтації... Народ має всі підстави переконатись, що йде рішуча безоглядна реставрація 
старого ладу в національнім і соціальнім розумінні. Уряд проводить таку політику, як би революції 
зовсім не було, і цілком ігнорує утворену революцією свідомість народних мас». УНДС вимагав 
створення національного демократичного кабінету, який був би складений з «відомих українських 
діячів, взагалі з осіб української орієнтації» [11, с. 63, 64].  

Але спроби переконати Гетьмана і окупаційне командування в необхідності створення 
національно-демократичного кабінету закінчилися нічим. Це викликало посилення опозиційних 
настроїв в суспільстві, а разом з тим – прагнення до загальнонаціонального об’єднання, яке б 
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охопило всі українські організації. Ця ідея знайшла втілення в новому об’єднанні – Українському 
національному союзі (УНС), який сформувався шляхом приєднання до УНДС українських соціал-
демократів і центристської течії в УПСР, а також цілої низки громадських організацій. Єдина 
українська партія, що не увійшла до УНС – це УХДП, яка продовжувала сподіватися на 
порозуміння з гетьманським режимом, а також деякі ліво-соціалістичні організації, що 
еволюціонізували до більшовизму. Місцеві організації УНС були утворені у всіх регіонах України, 
у тому числі на Півдні. 

Таким чином, в умовах Гетьманщини всі українські політичні партії і підконтрольні їм 
організації виявилися в опозиції до режиму, не сприймаючи його кадрову, національно-культурну і, 
значною мірою, економічну політику. У ставленні до статусу України вони були єдині, послідовно 
відстоюючи принцип незалежності і соборності України. В позиціях різних політичних сил щодо 
розв’язання актуальних соціально-економічних питань, зокрема аграрного, також відбувалося 
зближення, що свідчило про консолідацію різних соціально-політичних сил українського 
суспільства, посилення національної солідарності. Це створювало умови для розширення соціальної 
бази українського націотворення за рахунок заможного селянства і дрібних поміщиків.  

Характеристика опозиційного руху на Півдні буде неповною, якщо не згадати про змову з 
метою зміни політичного режиму в межах всієї України, пов’язану з особою ерцгерцога 
В. Габсбурга. Перебуваючи на Півдні України, він опинився в центрі політичного життя. На нього 
покладали великі надії проуенерівськи налаштовані офіцери Запорізького корпусу й місцеві Вільні 
козаки, які не сприйняли гетьманський переворот. В Олександрівську з ерцгерцогом вели 
переговори П. Болбочан, В. Петрів, О. Натіїв і Є. Чикаленко [12, с. 117–118]. Останній, напевне, 
представляв київську опозицію Гетьману. Мова йшла про пошуки альтернативи 
П. Скоропадському, якого, як зазначалося вище, українські політичні партії підозрювали в 
проросійській орієнтації. Саме тому після перевороту їхні погляди спрямовувались до особи 
В. Габсбурга. Цьому сприяли і чутки про наміри Австро-Угорщини використати ерцгерцога 
Вільгельма у своїх політичних цілях і поставити його на чолі Української Держави. Проте, на думку 
Ю. Терещенка та Т. Осташко, малоймовірно, що подібні плани існували. Німеччина рішуче 
протидіяла будь-яким спробам сепаратної політики свого союзника щодо України [3, с. 19]. 

Однак чутки залишалися, стимулюючи розробку різних політичних проектів, пов’язаних з 
особою ерцгерцога. Вже на початку травня 1918 р., через деякий час після перевороту, серед 
українських соціалістів Одеси виникла ідея розпочати повстання проти режиму П. Скоропадського 
й передати владу в Україні Вільгельму Габсбургу як новому Гетьману України. Ці питання 
обговорювались на таємній нараді представників УСДРП і УПСР м. Одеси з галицьким політиком 
О. Назаруком і командиром коша УСС Н. Гірняком. Останнім було доручено повідомити про це 
ерцгерцога й у разі його згоди провести в Києві ширшу нараду з представниками Січових стрільців 
Є. Коновальця. За словами Н. Гірняка, В. Габсбург дав приблизно таку відповідь: «Ви знаєте, 
панове, що я щиро полюбив український народ і сам почуваюся українцем. Але я ніколи не думав 
про якусь кар’єру в Україні. Одначе, коли буде воля цілого українського народу, щоб я став на чолі 
держави, я не відкажусь від цього» [13, с. 22; 3, с. 20]. 

Київська нарада членів центральних комітетів партій українських соціал-демократів та 
есерів, старшин київських Січових стрільців висловилась проти наміру одеситів. Тут домінували 
республіканські настрої і на заміну одного гетьмана іншим, навіть більш проукраїнським, не 
погоджувалися. Однак серед військових і політичних діячів Наддніпрянщини орієнтація на особу 
Вільгельма Габсбурга як ймовірного кандидата на Голову Української Держави мала своє 
продовження. Невдовзі після акції українських соціалістів Одеси полковник П. Болбочан 
запропонував командиру гайдамацького полку ім. К. Гордієнка В. Петріву, який дислокувався на 
Півдні, вдатись до рішучих кроків – проголосити В. Вишиваного Гетьманом усієї України, 
спираючись на підтримку 1-го і 2-го Запорізьких полків [14, с. 547]. На думку Болбочана, це могло 
б збалансувати німецькі й австрійські впливи в Україні, ліквідувати «російсько-німецький», за його 
словами, режим Скоропадського, приєднати до України Галичину, відродити розформовану дивізію 
синьожупанників, формацію Січових стрільців і послабити австро-німецькі впливи в Україні в 
цілому [3, с. 21]. Отже П. Болбочан виступив не проти ідеї Гетьманату взагалі, а проти саме особи 
«проросійського» П. Скоропадського, альтернативу якій він бачив у «проукраїнському» Вільгельмі 
Габсбурзі. Та ніякого втілення ця ініціатива не мала. 

Патріотична діяльність Вільгельма Габсбурга, піднесення його популярності серед 
населення Південної України викликали занепокоєння самого П. Скоропадського і його оточення.. 
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У спогадах він писав, що емісари австрійського ерцгерцога Вільгельма «роз’їжджали по Україні, 
вже були деякі частини, з якими вони завели зносини, в дивізії Натіїва без відома останнього 
утворилось… ядро прихильників ерцгерцога, були розгалуження цієї конспірації і в інших містах» 
[15, с. 239]. 

 У своїй оцінці ерцгерцога П. Скоропадський спирався в тому числі на агентурні дані, які 
яскраво свідчили про підтримку В. Габсбурга населенням регіону. Так у доповіді директора 
департаменту Державної Варти міністру внутрішніх справ від 20 липня 1918 р. зазначалося, що 
«січовики відкрито говорять про те, що прибули вони як добровольці з метою утворення Русько-
Австрійської України з приєднанням Галичини, що для цього потрібно вигнати німців, а справжнім 
гетьманом повинен стати князь Вільгельм» [16, Ф. 1216. – Оп. 1. – Спр. 77. – Арк. 40]. У доповіді 
також зазначалося, що серед населення поширюються чутки, що «з цією метою вже почалася 
організація загонів з місцевого населення біля 5000 чоловік, які перебувають в урочищі Чорний ліс 
в Олександрівському повіті» [16. – Ф. 1216. – Оп. 1. – Спр. 77. – Арк. 54]. 

Авторитет Вільгельма Габсбурга лякав не тільки українське керівництво, а й представників 
окупаційної влади в Україні. Посол Австро-Угорщини в Україні граф Й. Форгач доклав багато 
зусиль для того, щоб ерцгерцога, який перетворювався в самостійну політичну фігуру, було 
відкликано з України. В своїй телеграмі до Відня австрійський посол стверджував, що кожний в 
Україні дивиться на В. Габсбурга «як на нашого кандидата до престолу» [3, с. 29]. Форгач став на 
шлях відвертої конфронтації з Вільгельмом Габсбургом, не зупиняючись перед поширенням 
неперевірених фактів і відвертих пліток навколо його особи. Врешті-решт, В. Габсбурга було 
відкликано до Відня. 

Ця боротьба між гетьманськими і республіканськими силами, а також між прибічниками 
П. Скоропадсього і В. Габсбурга, була проявом внутрішньоукраїнського соціально-політичного 
конфлікту, який підривав зсередини державотворчий процес. Але одним із несподіваних наслідків 
цього конфлікту була подальша кристалізація української ідентичності південноукраїнського 
регіону. Кожна зі сторін у цьому конфлікті відстоювала своє розуміння самостійницького вибору 
України, але не сумнівалась у приналежності Півдня до її складу.  

Крім української республіканської опозиції, на Півдні склалася потужна, але роздроблена 
проросійська опозиція. Як зазначалось вище, Українська Держава прагнула залучити до співпраці й 
ті елементи, що були далекі від українства, зокрема російське чиновництво в Україні. Однак велика 
частка росіян, що постійно жили в Україні – представники загальноросійських політичних партій 
різного спрямування – пов’язували своє подальше майбутнє не з розбудовою української 
державності, а з відновленням Російської держави в її дореволюційних кордонах, або приєднанням 
України до більшовицької Росії. 

Особливо багато було противників Гетьмана серед біженців із більшовицької Росії. Тисячі 
можновладних військових і політичних діячів з’їжджалися в Україну, зокрема в південні міста – 
Одесу, Миколаїв, Херсон та ін. – з Петрограда, Москви та інших російських міст. На той час 
Українська Держава була чи не найстабільнішою в соціально-економічному плані з усіх 
новоутворених держав на теренах колишньої Російської імперії. Південь України став притулком 
для багатьох, хто тікав з «більшовицького раю». Дехто прибув з надією на звичне їм «сите життя», 
більшість інших – із прагненням соціального реваншу і планами перетворити Україну в плацдарм 
для контрнаступу на Радянську Росію. В Україну потяглися цілі ешелони з біженцями. Серед них 
було багато впливових політичних діячів як правої, так і лівої орієнтації – від російських есерів, 
есдеків, кадетів та октябристів до відвертих монархістів, які, рятуючись від більшовицьких 
переслідувань, осідали в Україні.  

Як відверто зазначав П. Скоропадський, російські і проросійські кола не хотіли ніякої 
України. І думали, що можна повернутись до старого: для них «я був лише перехідною стадією між 
Центральною Радою і повним знищенням українства» [15, с. 51]. 

Австрійський посол у Києві граф Й. Форгач доповідав своєму уряду, що сюди прибувають 
«у все зростаючій кількості видатні представники російської аристократії і монархічних кіл… Вони 
прагнуть налагодити контакти з німецькими військовими і політичними представниками, щоб 
одержати їх підтримку у здійсненні планів повалення нового ладу і відновлення монархії в Росії» 
[17, с. 93; 18, с. 103].  

Зрозуміло, що антиукраїнська позиція російських кіл в Україні мала дестабілізуючі наслідки 
не тільки для України, а й для них самих. Як красномовно це засвідчив у «Спогадах» 
П. Скоропадський, «за час мого гетьманства тут зібралась майже вся інтелігенція Росії: всі ховалися 
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під моїм крилом, і до комічності жалюгідним є те, що ці самі люди рубали сук, на якому сиділи, 
намагаючись всіляко підірвати моє значення замість того, щоб укріпляти його, і дійшли до того, що 
мене звалили. …Великоруські інтелігентські кола були одним із головних факторів мого 
повалення» [15, с. 48]. 

У травні 1918 р. із секретною місією до Києва приїхав лідер кадетів П. Мілюков. 
Гетьманський міністр кадет М. Василенко організував йому зустріч із представником німецького 
командуванням майором Гаазе. Зміст переговорів відбитий в опублікованих щоденникових записах 
П. Мілюкова. На переговорах мова йшла про німецьку участь у ліквідації в Росії більшовицького 
режиму. Досить детальні записи П. Мілюкова засвідчили відверто вороже ставлення автора, лідера 
партії, яка вважала себе оплотом ліберальної демократії в Росії, до ідеї незалежної України. 
Найбільше, на що погоджувався Мілюков, це на перетворення України в державу «типу Баварії» у 
складі «єдиної і неподільної Росії», причому, «не з теперішнім гетьманом, а з гетьманом, 
призначеним імператором Росії» [18, с. 104]. Переговори мали продовження на вищому рівні за 
участю посла Німеччини в Києві Мумма. Але німецька сторона, як і представники Добровольчої 
армії, відмовились підтримувати мілюковську ініціативу – її автору довелось залишити Київ.  

У середовищі російських політиків в Україні виник навіть план антигетьманського 
перевороту. Посилаючись на спогади В. Станкевича, колишнього комісара Тимчасового уряду, 
Д. Дорошенко описав спробу деяких російських політиків організувати вбивство 
П. Скоропадського і «передати владу колам, що купчилися коло Союзу відродження Росії, який 
мусив координувати свою діяльність з Уфімською Директорією» [19, с.449]. 

Українофобські настрої поширювались у містах серед державних службовців і військових, 
середніх верств. Ці слабо приховані настрої впадали у вічі стороннім спостерігачам. Козачий 
генерал А. Черечукін, який відвідав Україну як представник Дону, відзначив: «Російські партії від 
крайніх правих і кінчаючи лівими, до хворобливості лякаючись відокремлення України від Росії, з 
незрозумілою впертістю, хоч і ціною продажу України більшовикам, з гаслом: чим гірше, тим 
краще й аби тільки не існувала самостійна Україна, вели наступ на гетьмана» [20. – № 3. – С. 207; 
21, с. 28]. Отже фактично весь російський політичний спектр не сприймав самостійної України: усі 
устремління російських політиків без різниці поглядів були скеровані на припинення процесу 
відродження української державності. 

В умовах Гетьманату на Півдні не зникли і територіальні тенденції, спрямовані на 
утвердження російської автономії на Півдні. Особливо сильними були позиції їхніх прихильників у 
міському самоврядуванні регіону. У містах Півдня України традиційно домінувала російська 
орієнтація. У цьому плані показовою була нарада представників міст Півдня України, що 
відбувалася в Одесі з 29 квітня по 1 травня 1918 р.  

У її роботі брали участь делегати міського самоврядування Херсона, Миколаєва, 
Олександрії, Одеси, Єлисаветграда, Тирасполя й Очакова. Учасники з’їзду не знали про події в 
Києві, тому настрої та рішення наради відбивають напруження у відносинах органів 
самоврядування і центральної влади в останній період Центральної Ради. Міський голова 
м. Херсона М. Сазонов заявив, що ставлення міст до політики уряду самостійної України є цілком 
негативним [22, с. 6]. У резолюції, ухваленій на нараді, зазначалось, що «українська державність 
зазнає глибокої кризи, яка пов’язана з її вузько націоналістичною політикою» [22, с. 8].  

З приходом до влади П. Скоропадського конфлікт міських самоврядувань із центральними 
органами влади посилився. Приводом для цього стали антигетьманські резолюції, ухвалені деякими 
міськими думами, у тому числі на Півдні України. 9 травня 1918 р. за згодою з австро-угорським 
командуванням було розпущено Катеринославську міську думу у відповідь на прийняття нею 
резолюції антигетьманського характеру [23. – 15 травня]. Думі було висунуто обвинувачення у 
«більшовизмі». У Миколаєві міську думу було розпущено 8 травня 1918 р. Приводом для такої 
акції стала заміна думою голови без дозволу на те коменданта міста [24. – 9 травня]. Було також 
розпущено повітову земську управу й міську думу в Олександрії на Херсонщині [9, с. 265]. 
Відбувалися арешти окремих осіб, причетних до прийняття антиурядових резолюцій. У Бердянську 
було заарештовано заступника голови управи, а у Верхньодніпровську на Катеринославщині – 
голову управи і голову земських зборів. Земства і міські думи регіону у відповідь на такі акції 
виступали з протестом [6. – 15 травня]. 

Одним з останніх рішень С. Комірного на посаді голови Головного Крайового Комісаріату 
був наказ від 19 травня 1918 р. про розпуск Одеської міської думи. Причинами розпуску думи 
називались недоліки в її роботі. Міська дума не забезпечила місто паливом і харчовими запасами й 
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мала непомірні витрати. Тобто за визначенням С. Комірного, причини розпуску були 
«неполітичного» характеру [16. – Ф. 2311. – Оп. 1. – Спр. 1 – Арк. 103–104].  

Вищі урядовці держави в своїх офіційних заявах неодноразово підкреслювали, що факти 
розпусків і арештів, які широко обговорювались українською громадськістю, є винятками, а не 
цілеспрямованим урядовим курсом. Так, у травні 1918 р. Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб під час 
зустрічі з міськими головами ряду українських міст зазначив, що події в Катеринославі та 
Миколаєві слід розцінювати як порушення, а не напрямок політики українського уряду [23. – 15 
травня]. 

З метою врегулювання відносин уряду із земським і міським самоврядуванням була 
створена комісія на чолі з О. Голіциним і І. Дяковим, до компетенції якої входило вивчення 
реального стану справ з перспективою підготовки реформування місцевого самоврядування.  

Земства і думи Півдня були стурбовані планами уряду. Показовим у цьому відношенні є 
рішення Першого обласного з’їзду міст і земств Півдня України, який відбувся 19–22 червня 
1918 р. в Одесі. У роботі з’їзду брали участь делегати земств і організації Союзу земств, а також 
представники міст і організацій Союзу міст Катеринославської, Таврійської та Херсонської 
губерній. Судячи зі стенограми з’їзду, на його засіданнях провідну роль відігравали представники 
міст. Вони багато говорили про специфіку Півдня, про необхідність об’єднання земських і міських 
органів самоврядування краю в єдину регіональну організацію, про відродження регіону, про 
боротьбу з анархією та відстоювання демократичних свобод, але заяв сепаратистського характеру 
не звучало. Під пресом гетьманського режиму міські думи, представники яких до гетьманського 
перевороту активно виступали з критикою української державності та відстоювали ідею входження 
Півдня до загальноросійської федерації і, таким чином, виступали за відторгнення його від України, 
тепер змінили характер і тональність свої заяв і зайнялися питаннями пристосування до 
гетьманського режиму [8]. 

Отже, в умовах Гетьманату П. Скоропадського сформувалась різнопланова й досить 
потужна опозиція гетьманській владі. Однак ця політична боротьба на Півдні України не змогла 
зупинити процеси інтеграції регіону до складу єдиного національно-територіального комплексу 
України й процеси формування модерної української нації у регіоні. Гетьманат П. Скоропадського 
багато зробив для розширення етносоціальної бази державотворення в Україні. Особливо важливим 
для долі України, зокрема її південного регіону, було те, що Гетьманська держава залучила до 
співпраці й ті досить впливові і численні групи населення, які були далекі від українства. Вони 
були змушені працювати в ім’я розбудови Української Держави й у багатьох випадках робили це 
цілком щиро і продуктивно [25]. Певним чином на настрій заможних "не-українців" впливали 
зовнішні обставини: у Росії палахкотіла громадянська війна, і вони там ставали об’єктом 
"червоного терору". На цьому тлі Україна була оазисом спокою і порядку. Досить поширеною та 
логічно вмотивованою є думка про те, що Гетьманат прищеплював значній частині русифікованої 
еліти України ідею національної державності та залучав до її реалізації. У результаті українська 
національна ідея вийшла за межі вузького кола національної інтелігенції у ширші, економічно 
впливовіші верстви заможного селянства і поміщиків. У рамках Української Держави почали 
формуватись умови для гармонізації територіальних і етно-національних ідентичностей. Особливо 
важливим це було для Півдня України з його розвинутими регіональними тенденціями, які ще 
недавно набували характеру антиукраїнського сепаратизму.  
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SUMMARY 

 
The paper devoted analyzes the opposition for Getman's regime in Ukraine. The opposition was a 

very strong and influential. There were many different political forces in it. The opposition plans for South 
Ukraine future are studying in the clause. 
 
 

В.М. КОНСТАНТІНОВА  
 

ОСНОВНІ АРХІВНІ ЗІБРАННЯ ДОКУМЕНТІВ  
ІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ МІСТ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ ОСТАННЬОЇ 

ЧВЕРТІ ХVІІІ – СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ 
 

Особливості фондоутворення, історичні перепетії, які мали місце в ХІХ – ХХ століттях, 
зумовили розпорошеність матеріалів чи не з кожного аспекту історії Південної України у 
чисельних архівних установах України та Росії. Не стали виключенням і джерела з соціально-
економічної історії міст півдня України останньої чвертіи XVIII – середини ХІХ ст. Тож для 
виявлення цих джерел є необхідним проведення копіткої евристичної роботи. 
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Основний корпус документів із соціально-економічної історії південноукраїнських міст 
останньої чверті XVIII ст. – середини ХІХ ст. зосереджений у Центральному державному 
історичному архіві України в місті Києві (ЦДІАК України), Інституті Рукопису Національної 
бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України (ІР НБУ), Державному архіві при Раді 
Міністрів Автономної Республіки Крим (ДААРК), в державних архівах Херсонської, Одеської, 
Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей та міста Севастополя, Дніпропетровському 
історичному музеї ім. Д. І. Яворницького, Російському державному архіві давніх актів (РДАДА), 
Російському державному військово-історичному архіві (РДВІА), Російському державному 
історичному архіві (РДІА м. Санкт-Петербург). 

У ЦДІАК України документи з соціально-економічного розвитку міст регіону останньої 
чверті ХVІІІ ст. – середини ХІХ ст. зберігаються в шести фондах. У фондах Новоросійської 
губернської канцелярії (Ф. 1820) та Новоросійського губернського правління (Ф. 1939) знаходяться 
лише п’ять справ, що мають відношення до теми дослідження. У фондах Катеринославського 
губернського магістрату (Ф. 740) та Катеринославського міського магістрату (Ф. 1585) містяться 
переважно матеріали судових справ. Виключення становлять лише три справи справочинного 
характеру. Фонд Ольгопольської ратуші (Ф. 940) складається зі ста вісімдесяти справ, більшість з 
яких містять матеріали про запис до соціальних груп населення міста. У фонді Кіно-мікро-фото 
документів (Ф. 11) маємо значну колекцію документальних матеріалів, яка утворилась у процесі 
підготовки “Історії міст і сіл Української РСР”. Серед справ фонду виділяються: 1) звіти 
губернаторів; 2) описи губерній кінця ХVІІІ століття; 3) межові книги. 

Значна кількість документів зосереджена у зібраннях ІР НБУ. Перш за все — це матеріали 
фондів Одеського товариства історії та старожитностей (Ф. V), Історичних матеріалів (Ф. ІІ), 
Фортеці святої Єлизавети (Ф. ІХ), Н. Полонської-Василенко (Ф. 42) та Я. Новицького (Ф. 202). 

Серед матеріалів фонду Одеського товариства історії та старожитностей особливу цінність 
становлять описи фортець Дніпровської лінії кінця 70-х – початку 80-х років XVIII століття, описи 
міст Азовської губернії, камеральний опис Криму 1798 року, відомості про історію міст 1738 – 1799 
років, документи про пільги портовим містам Одесі та Феодосії, а також колекція матеріалів 
похідної канцелярії Г. Потьомкіна. Частина цих документів була опублікована на сторінках 
“Записок Одеського товариства історії та старожитностей”. 

Справи Олександрівської ратуші, які зосереджені у фонді Історичних матеріалів Інституту 
Рукопису становлять унікальне та найбільш повне зібрання документів органів міського 
самоврядування, що збереглися. Вони дозволяють реконструювати систему справочинства ратуші 
та напрямки потоків документів, дослідити торгівлю та промисловість міста. Цінність представляє 
звітна документація ратуші, що складалась на вимогу казенної палати, генерал-губернатора та його 
канцелярії. Це, зокрема, відомості про ярмарки, промислові заклади, населення; щорічний розпис 
доходів та розходів міста. Справи про оселення в невеликих містах Катеринославської губернії 
втікачів, колодників, іноземців, військових, що відкладались впродовж першої половини ХІХ 
століття, допомагають з’ясувати деякі особливості урядової політики по відношенню до міст. 

Документи фонду Фортеці святої Єлизавети з проблематики, яка нами досліджується, за 
походженням становлять дві групи: а) сенатські укази, ордери й промеморії; б) рапорти та звіти 
комендантів фортеці про цивільні справи. Перша група документів значно переважає останню. 

Оригінали багатьох документів з історії південноукраїнських міст зберігаються у фонді 
Н. Полонської-Василенко, які у 20-х роках ХХ століття були передані Н. Полонській-Василенко з 
Дніпропетровського крайового архіву. На особливу увагу заслуговують матеріали, що стосуються 
адміністративного устрою Таврійської області у 1784 році та накази Катерини ІІ з питань 
організації фабрик і заводів у містах південного краю. 

Автографи нотаток з історії Нікополя, бібліографічні нотатки з історії Катеринослава та 
історії Олександрівська знаходяться в особистій колекції документів Я. Новицького. Вони 
дозволяють реконструювати розвиток регіональних історичних студій початку ХХ століття, 
з’ясувати методи роботи автора з джерелами та рівень його обізнаності в історіографії питання. 

Зібрання ДААРК представлені документами фондів Таврійського обласного правління (Ф. 
799), Катеринославського й Таврійського обласного генерал-губернатора (Ф. 801), Таврійського 
губернського правління (Ф. 27), канцелярії Таврійського губернатора (Ф. 26), канцелярії 
Феодосійського градоначальника (Ф. 45), канцелярії Керч-Єникальського градоначальника (Ф. 162), 
Левкопольського повітового казначейства (Ф. 739), Бахчисарайської міської думи (Ф. 489), 
Карасубазарської міської думи (Ф. 169), Сімферопольської міської думи (Ф. 183), Феодосійської 
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міської думи (Ф. 246), Ремісницької управи (Ф. 59), Карасубазарської міської ратуші (Ф. 65), Старо-
Кримської міської ратуші (Ф. 67), Таврійської губернської вченої архівної комісії (Ф. 161) та 
матеріалами фонду В. Попова (Ф. 535). 

Серед матеріалів фонду Таврійського обласного правління знаходяться справи на право 
отримання статусу мешканців міст, ревізькі сказки мешканців м. Бахчисарая. 

Фонди Катеринославського й Таврійського генерал-губернатора, Таврійського губернського 
правління, канцелярій Таврійського губернатора, Феодосійського та Керч-Єникальського 
градоначальників представлені законодавчими та актовими документами, що стосуються розвитку 
торгівлі, промисловості, відкриття органів міського самоврядування, запису до різних верств 
міського населення. Матеріали фондів містять і обліково-статистичні документи, зокрема відомості 
стосовно Феодосії, Керчі та Єникале. 

Для реконструкції діяльності органів самоврядування міст у справах господарського 
розвитку представляють значну цінність матеріали фондів самих міських органів 
самоврядування — дум і ратуш. За тематикою, інформативністю та походженням документи фондів 
складають шість груп: а) журнали засідань; б) постанови; в) книги вхідних документів; г) книги 
вихідних документів; д) звітна документація; ж) прохання різних осіб про запис до верств; з) 
протоколи засідань. Найбільшу кількість документів складають перші дві групи. 

У фонді Ремісницької управи з 5669 справ питань соціально-економічного розвитку 
південноукраїнських міст останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ століття стосуються лише три, в 
яких містяться матеріали про діяльність цехів у регіоні. 

Матеріали фонду В. Попова вміщують, зокрема, програми топографічних описів, відомості 
стосовно населення Таврійської губернії, документи, які мають відношення до Катеринославської 
суконної фабрики. 

В основу фондів Державного архіву Херсонської області (ДАХО) були покладені архівні 
зібрання скасованих після 1917 року державних установ губернського міста Херсона. Матеріали з 
соціально-економічної історії південноукраїнських міст відкладались, переважно, у семи фондах. 
Найбільшим зібранням є фонд Херсонської (Новоросійської) губернської креслярні, у якому 
налічується 2966 одиниць збереження (Ф. 14). З них 146 справ безпосередньо стосується соціально-
економічного розвитку міст. У фонді зосереджені справи Новоросійської межової експедиції, 
Катеринославського губернського землеміра, Катеринославської та Вознесенської межових 
експедицій. 

Ці документи можна поділити на десять груп: а) міжвідомче листування Міністерств 
внутрішніх справ і юстиції, Сенату стосовно відкриття та діяльності органів міського 
самоврядування; б) укази Новоросійської губернської канцелярії; в) укази намісницьких правлінь; 
г) укази губернських правлінь; д) журнали вхідної та вихідної документації губернської креслярні; 
є) ордери та рапорти землемірів; ж) межові книги земельних дач міст; з) звіти про роботу 
землемірів; і) листування повітового землеміра; к) копії купчих на міську землю.  

Повнота збереженості фонду обумовлена відношенням влади до питання власності на 
землю. На сьогодні зібрання є єдиним за представництвом та інформативними можливостями 
комплексом документів, який надає можливість реконструювати механізм оформлення міської 
земельної власності. Найбільшу цінність представляють справи про діяльність повітових 
землемірів. 

Документи, пов’язані із регулюванням прав землеволодіння та землекористування, з 
оформленням права приватної власності мешканців міст, знаходяться й у фонді Херсонської 
губернської палати цивільного суду (Ф. 191). Ці документи поділяються на такі групи: а) рапорти 
про розгляд приватних скарг мешканців; б) купчі; в) залогові свідоцтва; г) доручення на право 
ведення торговельних справ; д) книги реєстрації купчих, залогових свідоцтв тощо. 

Досліджуваного періоду й тематики стосуються вісім справ фонду Херсонської казенної 
палати (Ф. 22), десять справ фонду Херсонської губернської палати державного майна (Ф. 300). З 
п’ятдесяти шести справ фонду Херсонського губернського правління (Ф. 3) питань соціально-
економічного розвитку південноукраїнських міст 1775 – 1853 років стосується п’ять. Великий 
інтерес представляє справа “Про заснування, роботу та ліквідацію суконної фабрики міста 
Херсона” 1840 року, яка дозволяє визначити причини занепаду казенних підприємств Півдня. 
Проблем соціально-економічного розвитку міст регіону стосується лише чотири справи фонду 
канцелярії Херсонського губернатора (Ф. 1) та три справи фонду Херсонського повітового 
казначейства (Ф. 314). 
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З 20-х років ХІХ століття в центрі Новоросійського генерал-губернаторства — Одесі, 
зосереджувалась справочинна документація місцевих державних установ. Фонди більшості з них 
стали основою Державного архіву Одеської області (ДАОО). Саме цим обумовлена наявність в 
архівосховищі представницької джерельної бази з соціально-економічного розвитку 
південноукраїнських міст. Переважна більшість цих документів хронологічно відносяться до 
першої половини ХІХ століття. Справи 1795 року – першої половини ХІХ століття наявні у фондах 
Управління Новоросійського та Азовського генерал-губернатора (Ф. 1), Управління 
Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора (Ф. 2), Головного статистичного комітету 
Новоросійського краю (Ф. 3), Одеської міської думи (Ф. 4), Одеського міського магістрату (Ф. 17), 
фондах А. Скальковського (Ф. 147) та М. Мурзакевича (Ф. 148). 

Матеріали фондів органів міського самоврядування складовими мають: а) прохання осіб 
про запис до різних верств міста; б) списки купців, які об’явили капітали; в) списки цехових;                 
г) журнали засідань; д) журнали постанов; є) ревізькі сказки; ж) міжвідомче листування;                  
з) відомості доходів та розходів по місту. Найбільшу кількість становлять справи першої групи. 

Справи фондів генерал-губернаторів стосуються: а) будівництва міст; б) купецьких справ;    
в) торгівлі; г) промисловості. Документи з історії появи міст представлені указами вищих органів 
державної влади про надання особливих пільг містам, указами та постановами губернських 
правлінь про відкриття ярмарків та налагодження торгівлі. Купецькі справи представлені 
переважно записами іноземців до гільдійського купецтва. 

У колекціях фондів А. Скальковського та М. Мурзакевича цінними для вивчення соціально-
економічної історії південноукраїнських міст є підготовчі матеріали досліджень та рукопис 
“Списку міст та повітів колишньої Азовської губернії”. 

Вигідно відрізняються від архівів інших колишніх повітових центрів зібрання Державного 
архіву Миколаївської області (ДАМО). Вони представлені документами Канцелярії Миколаївського 
військового губернатора (Ф. 230), Канцелярії будівництва міста Миколаєва (Ф. 243), Херсонської 
межової канцелярії (Ф. 335), Вознесенського губернського магістрату (Ф. 415), Миколаївського 
міського магістрату (Ф. 280), Миколаївської міської думи (Ф. 222), Очаківської міської ратуші             
(Ф. 119), Миколаївської ремісницької управи (Ф. 221), Миколаївської редакційної колегії тому 
“Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область” (Ф. Р 2878) та особистого фонду 
Ю. Крючкова (Ф. Р 5858). 

Фонд Канцелярії Миколаївського військового губернатора налічує 11930 справ, переважна 
більшість з яких стосується 1775 – 1853 років. За інформативними можливостями та походженням 
цей комплекс поділяється на шість груп: а) формуляри чиновників; б) рішення та пропозиції 
Херсонського губернського правління; в) розпорядження Міністерства внутрішніх справ та 
Військового відомства; г) доповідні документи органів самоврядування Миколаєва та Севастополя; 
д) справи стосовно міської земельної власності; є) листування військового губернатора з 
Військовим міністерством та Міністерством внутрішніх справ, Херсонським губернським 
правлінням, органами самоврядування, поліцією тощо. 

Фонд Канцелярії будівництва міста Миколаєва представлений 139 справами, які охоплюють 
1795 – 1797 роки. Вони стосуються оформлення підрядів на будівництво, описів міста, справ про 
поселення колодників, матросів, солдатів, селян, втікачів. 

У фонді Херсонської межової канцелярії зберігаються тридцять межових книг міст 
Миколаєва, Нової Одеси та Очакова. 

Фонди органів міського самоврядування мають у своєму складі: а) прохання осіб про запис 
до різних верств міста; б) списки купців, які об’явили капітали; в) ревізькі сказки; г) міжвідомче 
листування; д) фінансову документацію; є) торговельні справи міст; ж) реєстраційну документацію. 

З 606 справ фонду Миколаївської ремісницької управи соціально-економічного розвитку 
міста стосується лише сім, які реконструюють функції міських органів самоврядування стосовно 
розвитку ремісництва та запису в цехи. 

Справи фонду Миколаївської редакційної колегії тому “Історія міст і сіл Української РСР. 
Миколаївська область” дозволяють з’ясувати методи роботи дослідників з джерелами при 
написанні нарисів, присвячених соціально-економічному розвитку міст останньої чверті ХVІІІ –
 середини ХІХ століття. 

Значно менша кількість матеріалів з соціально-економічної історії південноукраїнських міст 
останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ століття представлена в Державному архіві 
Дніпропетровської області (ДАДО). В архіві зберігаються лише фрагменти фондів 
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Катеринославського намісництва, Азовської та Новоросійської губерній і Катеринославського 
повіту. Усі матеріали 1775 – 1853 років зосереджені, переважно, у п’яти фондах. Загальна кількість 
справ з нашої тематики у цих фондах не перевищує сімдесяти. 

За представництвом джерел з соціально-економічного розвитку міст Південної України 
певний інтерес становлять матеріали фондів Катеринославського губернського землеміра (Ф. 648), 
Катеринославської палати карного суду (Ф. 368), Новоросійської судової палати (Ф. 859), 
Катеринославської казенної суконної фабрики (Ф. 741), особистий фонд О. Дружиніної (Ф. 5794). 

Зокрема у фонді Катеринославського губернського землеміра значну інформаційну цінність 
мають справи, які стосуються межування земельних дач міст. 

Справи стосовно службових порушень чиновників міського магістрату зберігаються у 
фондах Катеринославської палати карного суду та Новоросійської судової палати. 

У фонді Катеринославської казенної суконної мануфактури зосереджені переважно 
матеріали, що стосуються діяльності цього промислового закладу. Справи фонду розподіляються на 
такі групи: а) списки робітників; б) відомості про прибутки, кількість виробленої продукції, продаж 
товарів у магазинах; в) рапорти та листування директорів. Крім того, у фонді знаходяться 
документи, що стосуються панчішної фабрики Катеринослава. 

Особисте листування, що зберігається у фонді О. Дружиніної, дозволяє з’ясувати питання 
випрацювання дослідницею методів роботи з джерелами з історії Катеринославської суконної 
мануфактури. 

У Державному архіві Запорізької області (ДАЗО) фрагменти окремих комплексів джерел 
міських установ представлені у фондах Олександрівської ратуші (Ф. 1), Олександрівського 
повітового казначейства (Ф. 12), Олександрівського (Ф. 230), Мелітопольського (Ф. 262), 
Бердянського (Ф. 263), Катеринославського (Ф. 264) та Маріупольського (Ф. 266) повітових 
землемірів. 

Справи фонду Олександрівської ратуші представлені документами, які стосуються запису 
до стану мешканців міста, розвитку торгівлі. Особливо цінними є справи стосовно майнового стану 
купців, а саме — щорічне оголошення купецьких капіталів. 

Документи фонду Олександрівського повітового казначейства, яке було відкрите в місті в 
1806 році, можна умовно поділити на три групи: а) ділове листування казначейства з державними 
установами та приватними особами; б) журнали реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції; в) 
матеріали ревізій. Особливу цінність представляють укази губернаторського правління і 
Катеринославської казенної палати, які регулювали діяльність органів самоврядування та процес 
заселення міста. 

Наявністю фрагментів комплексів джерел із соціально-економічного розвитку 
південноукраїнських міст характеризуються фонди Державного архіву міста Севастополя. Саме для 
цього міського архіву в системі архівних установ України зроблене виключення: тут зберігаються 
передані з тоді ще Кримського обласного державного архіву (тепер — ДААРК) комплекси цінних 
документів кінця XVIII  ХІХ століття. Так, справи фонду Балаклавського Георгіївського 
чоловічого монастиря (Ф. 20), більшість з яких становить реєстраційна документація, вміщують 
надіслані до Балаклави сенатські укази, які регулювали окремі аспекти господарського розвитку 
міста. Документи архіву дозволяють точніше реконструювати рух фондування джерел із соціально-
економічного розвитку південноукраїнських міст останньої чверті ХVІІІ ст. – середини ХІХ ст. 

Ордери Г. Потьомкіна, копії іменних та сенатських указів, надіслані до 
південноукраїнського регіону, зберігаються у фондах Дніпропетровського історичного музею 
ім. Д. І. Яворницького. Частина ордерів на початку ХХ ст. була видана О. Богумілом. 

Матеріали з соціально-економічної історії міст Південної України останньої чверті XVIII – 
середини ХІХ століття РДАДА знаходяться переважно у фонді Внутрішнього управління (Ф. 16). 
Основою фонду стали документи особистих канцелярій імператорів, документи Сенату та 
Державної Ради. Серед справ фонду виділяються: а) накази імператорів по управлінню півднем 
України; б) рапорти та донесення органів місцевої влади до центральних установ; в) рапорти та 
донесення різних осіб до органів державної влади в регіоні; г) статистичні відомості стосовно 
соціально-економічного розвитку фортець, міст, посадів і містечок; д) донесення та рапорти 
місцевої влади до похідної канцелярії Г. Потьомкіна.  

Великим зібранням РДВІА є фонд Військового ученого архіву. Він з’явився у 1797 році за 
наказом Павла І, що зумовлювалось тогочасними військовими потребами. Всі державні установи 
повинні були надсилати сюди атласи, карти та описи. Таким чином, було утворено найбільше 
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зібрання цього виду документів. У фонді, зокрема, зберігаються Опис Очаківської області де-
Волана, атласи та описи до них Катеринославського намісництва 1784, 1793, 1795 та 1797 років, 
атлас і опис Вознесенського намісництва 1795 року, атлас Новоросійської губернії 1799 року. Вони 
мають велике значення для реконструкції соціально-економічного розвитку південноукраїнських 
міст і є єдиним повним масовим комплексом подібного роду, що містить відомості про міста 
регіону. 

У Російському державному історичному архіві (РДІА) матеріали з соціально-економічної 
історії міст Південної України останньої чверті XVIII – середини ХІХ століття виявлені у фондах 
Канцелярії генерал-прокурора (Ф. 1374), Першого департаменту (Ф. 383), Канцелярії Синоду               
(Ф. 796), Державної експедиції для ревізії рахунків Сенату (Ф. 558), Департаменту мануфактур та 
внутрішньої торгівлі (Ф. 18). Особливе місце посідають звіти губернаторів та генерал-губернаторів 
південного краю, які виявлені нами у фондах Комітету міністрів (Ф. 1263), Ради міністрів (Ф. 1276), 
Ради міністра внутрішніх справ (Ф. 1281), Канцелярії міністра внутрішніх справ (Ф. 1282), 
Департаменту загальних справ Міністерства внутрішніх справ (Ф. 1284), Департаменту поліції                
(Ф. 1286), Власної його імператорської величності канцелярії (Ф. 1409) та Статичного комітету            
(Ф. 1290).  

У фонді Канцелярії генерал-прокурора зосереджені: 1) укази вищих органів влади; 2) звіти 
губернаторів; 3) міжвідомче листування. 

Серед матеріалів фонду Першого департаменту виявлені укази вищих органів влади, що 
стосуються південноукраїнських міст, статистичні відомості відносно внутрішньої торгівлі та 
промислового розвитку міст першої половини ХІХ століття. 

У фонді Канцелярії Синоду особливу цінність представляють відомості із списками 
населених пунктів, які були передані в 1776 р. до складу Слов’янської та Херсонської єпархії, тобто 
знаходились у межах Новоросійської та Азовської губерній. 

Матеріали Державної експедиції для ревізії рахунків Сенату представлені: 
а) розпорядженнями про пільги міському населенню міст південного краю; б) відомостями про 
кількісний склад та обсяги податків міських верств населення Південної України: міщанства, 
купецтва; в) відомостями про земельну власність південних міст; г) донесеннями та наказами про 
передачу на відкуп міського майна; д) відомостями про накладення штрафів на міське населення.  

Значним представництвом матеріалів відзначаються фонди Міністерства фінансів, зокрема 
фонд Департаменту мануфактур та внутрішньої торгівлі. Комплекси документів фонду 
відрізняються як за походженням, так і видовою належністю. Особливо цінним уявляється корпус 
матеріалів щодо міської торгівлі, який складають: а) відомості за 1804 – 1852 роки про ярмаркову 
торгівлю у містах (термін та дати проведення, обсяги привезеного товару, обсяги реалізованого 
товару, кількість присутніх на кожному ярмарку торговців, перелік предметів торгівлі, географію 
товарів і торговців); б) відомості про стягнення з купецтва відсотків з оголошеного капіталу; 
в) відомості про видачі торговельної позики міському населенню південного краю; г) накази про 
утворення ратуш у містах південного краю; д) донесення та рапорти про створення у містах 
торговельних товариств; е) листування адміністративних інституцій та керівників південного краю 
про створення у містах бірж; ж) розпорядження про заборону окремим соціальним та етнічним 
групам вести торгівлю у містах південного краю.  

Особливо слід виділити узагальнюючі відомості про ярмаркову торгівлю міст Південної 
України. На сьогодні виявлено такі відомості за 1804, 1808, 1817, 1819, 1852 роки (справи 129, 130, 
155, 206, 212, 226, 314, 446) у фонді Департаменту мануфактур та внутрішньої торгівлі.  

Таким чином, фонди центральних та вищих органів влади архівосховищ України та Росії 
представлені переважно розпорядчою, законодавчою та установчою документацією цих органів 
влади, а також чисельною звітною регламентованою документацією місцевих органів влади 
південного краю, що надходила до цих установ. Внаслідок діяльності місцевих установ 
сформувалися фонди вітчизняних архівосховищ. Обласні архіви колишніх губернських міст на 
сьогодні мають переважно лише фрагменти фондів губернських канцелярій, правлінь, межових 
експедицій, казенних палат, органів міського самоврядування, які доповнюються матеріалами 
особистих фондів і колекцій. Цілісні комплекси документів зберігаються у фонді Херсонської 
(Новоросійської) губернської креслярні ДАХО, фондах Канцелярії Миколаївського військового 
губернатора, Будівництва міста Миколаєва ДАМО, фондах органів міського самоврядування 
ДААРК і фонді Олександрівської ратуші ІР НБУ. В архівосховищах Москви та Петербурга 
відклались переважно комплекси документів центральних органів влади, які взаємодіяли з 
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місцевою владою в питаннях, що стосувались соціально-економічного розвитку 
південноукраїнських міст. 

 
SUMMARY 

 
The main archive document’s collection of the social and economical history of the South 

Ukraine’s cities of the last quarter of the XVIIIth – the middle of the XIXth centuries has been analyzed in 
the article. 

 

І. ШУГАЛЬОВА 
 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ  
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ  

НАПРИКІНЦІ XVІІІ – НА ПОЧАТКУ ХІХ ст. 
 

Українська церква протягом свого сімсотрічного існування в структурі 
Константинопольського Патріархату, сформувала в собі такі національні риси, які зробили її 
невід’ємною складовою української культури. За цих умов діяльність Російської православної 
церкви впродовж другої половини XVІІ – XVІІІ ст. мала імперський панівний характер та 
спрямовувалася на денаціоналізацію українців, нищення їх культурної самобутності. 

Досягнення Україною політичної незалежності обумовило і релігійне відродження. Нині 
розширюється мережа релігійних громад. Оновлюється їх організаційна структура. Це відбувається 
і з найбільшою християнською спільнотою в Україні – православ’ям. Після розпаду конгломерату, 
що мав форму Російської православної церкви, воно поділилось на три течії, що переживають 
нелегкі часи чергової реструктуризації. Такі питання вимагають замислитись про структуру і устрій 
єпархій та парафій. Дослідження традиційних засад функціонування православної церкви і 
порівняння їх з формами, які вона набула протягом її історичного розвитку допоможе 
зорієнтуватись в тенденціях сучасного розвитку церкви. Такі міркування схиляють автора до думки 
про актуальність теми, яку було обрано для даної роботи. 

Ми не маємо на меті зосереджуватись на детальному аналізі церковного устрою 
православної церкви в Україні у XVIII ст., оскільки на сьогодні існують монографічні та 
дисертаційні дослідження з даної тематики. Зокрема, характеристику адміністративного церковного 
ладу Правобережжя подано у дослідженнях С. Жилюка [5]; І. Спінула та О. Чиркової [15], 
В. Перерви [11], В. Ластовського [7], Південної України – в роботах І. Лимана [8]. Спробуємо 
подати ретроспективу трансформації адміністративно-територіального устрою православної церкви 
в Україні, з метою висвітлення основних факторів історичного розвитку, що впливали на імперську 
реорганізацію адміністрації Російської православної церкви (РПЦ). 

Традиційно, українські православні єпархії об’єднувались у митрополичу округу на чолі з 
Київським першоієрархом. На другу половину XVII ст., тобто на період переходу Київської 
митрополії під юрисдикцію Московського патріархату, українські єпархії охоплювали територію 
Київщини, Чернігівщини, Львівщини, Перемишльщини, Волині, Могілівсько-Мстиславську 
єпархію (в Білорусі). Останнє територіальне утворення перебувало під владою Польщі (згідно 
Андрусівському договору 1667 р. та Вічному миру 1686 р.). 

Митрополиту підпорядковувалася мережа монастирів, розташована в парафіях Литви, 
Білоруського Полісся, Польщі (в Підляшші та Слуцькій архімандрії, під егідою Слуцького Свято-
Троїцького монастиря) [12, с. 1327–1328]. Відповідно, влада київського митрополита 
поширювалась на православні установи кількох політичних державних утворень: Правобережної 
України, Білорусі, Литви і Польщі, що в результаті політичних перипетій входили до складу речі 
Посполитої та Гетьманщини. 

Включення православної церкви України до юрисдикції Московського патріархату, що 
відбулося в 1686 р., позначилося на зміні кордонів і меж українських єпархій, яка тривали 
впродовж XVIII ст., набувши усталеності лише в середині ХІХ ст. 

На початок ХІХ ст. територія дев’яти українських губерній, що знаходилися в складі 
Російської імперії, в церковно-адміністративному відношенні поділялися на дев’ять єпархій. Їх 
територіальні межі співпадали з губернськими кордонами. Проте ця відповідність була умовною, 
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оскільки являла собою механічну залежність від наявності певної губернії. Православні єпархії на 
території України традиційно об’єднувалися у митрополичу округу на чолі з Київським 
митрополитом. 

Українські єпархії, як і більшість єпархій Європейської частини імперії, мали середні площі. 
Найбільшою з них була Катеринославська, площа якої становила 65 010,4 кв. верст [9, с. 12–35]. До 
її складу входили парафії області Війська Донського, а власне площа Катеринославщини 
дорівнювала 55 705,6 кв. верстам [14, с. 169]. Найменшою в Україні вважалася Полтавська єпархія 
(40 858,925 кв. верст [16, с. 192]). 

Православні парафії України в імперсько-синодальний період свого існування входили до 
складу дев’яти єпархій: Харківської, Херсонської, Подільської, Волинської, Катеринославської, 
Чернігівської, Полтавської, Київської, Таврійської. З 1808 р. Київському митрополиту на умовах 
екзархату підпорядковувалися Кишинівська єпархія, Валахія і Бессарабія [19, арк. 1]. 

Організаційна структура єпархій та статус архієреїв залежали від площі та щільності 
православного населення. 

До 60-х рр. ХІХ ст. в Російській імперії існував поділ православних єпархій на три класи. До 
першого відносилися митрополичі кафедри, яких в імперії існувало всього три: Київська, 
Московська та Санкт-Петербурзька. До другого та третього класів включалися архієпископії та 
єпископії. Від класу єпархії залежали розміри її держаного фінансування та казенного жалування 
духовенству. 

Найбільш густозаселеною була завжди Київська єпархія. Тому на середину ХІХ ст. на її 
території діяло дві вікарні кафедри – Чигиринська і Черкаська. В ХІХ ст. відкрито вікаріатства 
Уманське та Канівське (відповідно до виданого в 1868 р. синодального закону про відкриття 
вікарних кафедр в тих єпархіях, де місцеві архієреї визнають за необхідне та віднайдуть 
відповідний кошторис). 

В єпархії у 40-х рр. ХІХ ст. діяло 1 216 храмів [6, с. 224]. Православ’я сповідувало близько 
1 152 808 людей [6, с. 224]. Враховуючи обширні духовні обов’язки митрополита, київські вікарії не 
лише очолювали свій повіт, а й брали на себе частину функцій архієрея. 

До середини ХІХ ст. кордони єпархій часто змінювалися. Їх інфраструктура уточнювалася 
та набувала чіткості. Проте кожне адміністративне перетворення зумовлювалося передусім 
імперськими потребами, спрямованими на укріплення синодальної системи православ’я. 

В 1799 р., після переділів Польщі і створення ряду православних єпархій на Правобережжі, 
за імператорським наказом кордони єпархій приведено у відповідність з губернськими кордонами. 
В тому ж році православні установи Волині виведено з-під юрисдикції Мінського архієрея, що було 
пов’язано з відкриттям Волинсько-Варшавської єпархії. 

Чергова реорганізація єпархіального управління, яка позначилася приєднанням у 1839 р. 
уніатської церкви до РПЦ, відкриттям в 1841 р. вікаріатства та переміщенням єпархіального центру 
до Житомира, продовжилася у 1843 р., коли за імператорським наказом було об’єднано Волинську 
та Варшавську і Новогеоргієвську єпархіальні кафедри. Офіційно це пояснювалося тим, що у 
Варшавському окрузі більшість населення були православною. Фактичною метою імперського 
уряду було укріплення позицій православ’я та нейтралізація впливів іновірців на Волині. 

Територія Варшавського округу входила до складу Волинської єпархії з 1843 р. до 1860 р. В 
1860 р. Волинсько-Житомирську єпархію відокремлено від Варшавського архієпископа. 

Місце перебування архієрея постійно змінювалося: з 1795 р. єпархіальним центром 
вважався Острог, з 1825 р. – Аннопіль, у 1832–1840 рр. – Почаїв, а з 1841 р. – Житомир [5, с. 14]. У 
Волинській єпархії функціонувало кілька вікаріатств. З 1841 р. працювала Острозька кафедра (яку у 
1902 р. перейменовано на Кременецьку), з 1891 р. діяли Володимиро-Волинське, а з 1910 р. – 
Острозьке вікаріатства. 

Посилення позицій РПЦ відбулося після ліквідації в 1839 р. уніатської церкви. Світська 
імперська влада, зміцнюючи власні позиції, самочинно корегувала внутрішній устрій єпархій. 
Точка зору духовної влади до уваги не бралася. За наказом імператора у 1844 р. Київському 
митрополиту пропонувалося перевести м. Бердичів разом з оточуючими його селами з 
Житомирського повіту Волинської єпархії до Київської єпархії [18, арк. 1, 7–7 зв.]. Архієпископу 
Волинському і Варшавському Никанору залишалося лише привести у виконання імператорський і 
синодальний накази та передати справи вказаних населених пунктів з Волинської консисторії до 
Київської [18, арк. 9 зв.]. В цей же час на території єпархії діяло 1 846 православних церков, 
парафіянами яких вважалися 1 002 798 осіб [6, с. 224]. 
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У квітні 1795 р. засновано ще одну правобережну православну єпархію – Подільську [12, 
с. 1823–1824]. Створення цієї єпархії так само було пов’язано з поділами Польщі і включенням до 
складу Російської імперії Правобережної України. Архієреї новоутвореної церковно-
адміністративної одиниці іменувалися “Брацлавський і Подільський”, пізніше – “Подільський і 
Брацлавський”. Осередком їх перебування визначалося м. Кам’янець-Подільський. 

У 40-х рр. ХІХ ст. на Поділлі діяло 1 548 православних храмів, які відвідувало 1 124 928 
віруючих [6, с. 224]. Адміністративний поділ Подільської єпархії з середини ХІХ ст. відповідав 12 
світським повітам, які в свою чергу поділялися на 66 благочинницьких округ [17, с. 8]. 

Типову організаційну структуру мали і православні єпархії Лівобережної та Слобідської 
України – Чернігівська, Полтавська, Харківська. 

Найбільш давньою була Чернігівська єпархія, що за своїми характеристиками мало 
поступалася Київській митрополії. Територіальний та адміністративний склад єпархій Лівобережної 
України та Слобожанщини визначали мирські кола Петербургу – імператори та обер-прокурори. На 
початку ХІХ ст. від Чернігівської кафедри відокремлено Новгород-Сіверщину (що існувала в 
статусі самостійної єпархії з 1775 по 1797 рр.) та приєднано частину парафій з ліквідованої 
Переяславської єпархії [1, с. 116–117]. У грудні 1803 р. наказом Олександра І на території 
Чернігівської губернії утворено однойменну православну єпархію [12, с. 2363–2364]. 

Церковні установи Полтавщини до початку ХІХ ст. входили до складу Білгородської 
єпархії. Лише наказом імператора від 4 грудня 1803 р. [13, с. 1839] було засновано окрему 
Полтавську єпархію. До її складу увійшли південно-західні повіти ліквідованої в 1799 р. 
Білгородської єпархії (з містами Переяслав, Прилуки, Пирятин, Лубни, Гадяч, Золотоноша, Хорол, 
Зіньків, Полтава, Кременчук), а також північні повіти Катеринославської єпархії. З середини ХІХ до 
початку ХХ ст. Полтавська єпархія поділялася на 90 благочиній [4, с. 32–35]. 

Православні парафії Слобожанщини наказом від 16 жовтня 1799 р. об’єднано в Слобідсько-
Українську єпархію (яку в 1876 р. перейменовано на Харківську і Охтирську). До новоствореної 
єпархії входила більша частина протопопій Білгородської єпархії (яку було ліквідовано у 1799 р.) з 
центрами в Охтирці, Богодухові, Сумах, Ізюмі, Куп’янську, Острогозьку, Змієві, Старобельську, 
Богучарі. 

Розвиток церковної інфраструктури на півдні України хронологічно співпадав з етапами 
освоєння і заселення цього регіону. Після ліквідації Січі, у вересні 1775 р. засновано Слов’янську і 
Херсонську єпархію [13, с. 2271]. В 90-х рр. XVIII ст. до неї прилучено парафії Очаківської і 
Кубанської областей [2, с. 45]. 

Після приєднання до Росії в 1812 р. Бессарабії за наказом Синоду в 1813 р. засновано 
Кишинівську та Хотинську єпархію. До її складу включено частину Херсонської єпархії (територію 
між Бугом і Дністром з м. Одесою) [4, с. 45]. 

В травні 1837 р. відповідно наказу імператора Миколи І було створено нову Херсонсько-
Таврійську єпархію ІІІ класу [2, с. 4]. До зазначеного часу територія однойменних губерній входила 
до складу Катеринославської єпархії. Тому першим архієреєм призначено Катеринославського 
єпископа Гавріїла (Розанова). 

В новоутвореній єпархії функціонувало 512 церков [3, с. 221]. Кількість православних 
віруючих становила 471 989 осіб (при загальній чисельності населення єпархії 693 960 чоловік) [3, 
с. 221]. 

На початку 50-х рр. ХІХ ст. за наказом уряду проведено ревізію, в результаті якої вирішено 
створити вікаріатство в межах Херсонсько-Таврійської єпархії. Такий крок був обумовлений тим, 
що духовне керівництво перебувало в Одесі і майже не мало впливу на настрої населення в 
північно-східних районах Таврійської єпархії і в Криму. 

Відкриття вікаріатства не вирішило проблеми. Відповідно до урядової політики, території 
Бердянського та Дніпровського повітів активно заселялися іноземними колоністами-протестантами. 
Вплив останніх поступово зростав. Траплялися випадки переходу віруючих з православ’я до 
протестантизму. Загалом у південноукраїнських єпархіях з православ’я до протестантизму 
перейшло близько 1 % населення. Імперський уряд прагнув регламентувати контакти місцевого 
населення та сектантів заради запобігання поширенню впливу іновірців. 

У середині 50-х рр. ХІХ ст. актуалізувалося питання щодо створення в південно-східному 
регіоні Російської імперії самостійної єпархії. Передбачалося, по-перше, виокремити зі складу 
Херсонської єпархії територію Таврійської губернії, та започаткувати самостійну єпархію з такою ж 
назвою. 
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По-друге, відкрити нову кафедру в Сімферополі і титулувати єпископа “Таврійський і 
Сімферопольський”. Херсонському архієрею іменуватися “Херсонський і Одеський”, вікарію 
Херсонської єпархії єпископу Одеському зватися “єпископ Новомиргородський” [10, с. 96]. У 
1859 р. створено нову Таврійську і Сімферопольську єпархію [13, с. 2138-2139]. Заснування 
Таврійської єпархії стало останньою значною територіальною реорганізацією на території України 
в другій половині ХІХ ст. 

Таким чином українські землі, що входили до складу Російської імперії, в церковно-
адміністративному відношенні розподілялися на дев’ять єпархій. Впродовж ХIХ ст. заходами 
імперського уряду єпархіальні кордони було приведено у відповідність з губернськими. Відкриття 
нових єпархій відбувалося виключно за згоди імператора і пов’язувалося з необхідністю 
вдосконалення адміністративного управління. В такий спосіб забезпечувався додатковий контроль 
над церквою. Губернські й повітові адміністрації нерідко втручалися у питання церковного 
межування, корегуючи їх розв’язання на власну користь. 

При здійсненні межування влада керувалася адміністративними, а не національними 
чинниками. В результаті деякі з українських єпархій включали неетнічні українські землі. Зокрема, 
до Катеринославської єпархії зараховувалися парафії області Війська Донського. Слобідсько-
Українська єпархія включала повіти Воронезької губернії (Острогозький, Богучарський), до 
Херсонсько-Одеської єпархії входили парафії Бессарабії та прикордонних з Молдовою територій. 

У Правобережних єпархіях – Київській, Волинській та Подільській – паралельно з 
уніфікацією кордонів проводилися заходи по примусовому впровадженню російського православ’я 
та переслідування уніатів і католиків. Апогеєм політики світського російського уряду став 1839 р., 
коли греко-католицькі парафії було приєднано до РПЦ. Імперська влада укріплювала власні позиції 
репресивними методами. Було використано наявний адміністративний ресурс задля прискорення 
русифікації і уніфікації населення Правобережної України, знищення місцевих національних 
релігійних традицій та нейтралізації католицтва й уніатства. 

У другій половині ХІХ ст. територіальний устій православних єпархій набув усталеної 
організації. В Україні функціонувало 9 єпархій. Керівництво ними здійснювалося з Петербургу 
через суцільно підлеглі Синоду та імператору органи єпархіального та парафіяльного управління. 
Імперсько-синодальний уряд мав на меті посилення уніфікаційних заходів у РПЦ та знищення 
національних особливостей церковної організації. Українські єпархіальні установи піддалися 
цілковитому поглинанню синодальною системою і на середину ХІХ ст. являли собою типові 
імперські інститути. 
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SUMMARY 

 
The article is devoted to the research of administrative-territorial changes in the Orthodox Church 

at Ukraine, which took place at the last quarter of XVIII – the beginning of XIX century. These 
transformations were made under the influence of Russian government and greatly changed the traditional 
organisation structure of the Orthodox Church in Ukraine. All this lead to the integration of original 
Ukrainian Orthodox Church to the Russian Orthodox Church organisation. 
 

 
С. ГУЗЕНКОВ  

 
ЦЕРКОВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ШЛЮБИ У ТРАДИЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  

НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 
 

Термін «традиційне суспільство» знаходить своє місце в сучасній українській історіографії. 
Тому вважаємо за необхідне дати його тлумачення. Традиція покриває всю культурну спадщину, 
яку одне покоління передає іншому. Її існування є необхідною умовою функціонування кожного 
суспільства. Традиційним же називають той тип суспільства, де традиція передається від старшого 
до молодшого покоління через прямий особистий контакт й усно1. У традиційному суспільстві 
життєдіяльність людини визначається принципом «роби так, як робили до тебе»2. Серед 
характерних рис названого типу суспільства виділяють: низький рівень сільськогосподарської 
техніки, географічної та суспільної мобільності, а також панування патріархальної сім’ї3.  

Православна церква відігравала важливу роль у житті традиційного суспільства. Церковний 
календар впливав на ритм життя, визначав часи роботи і відпочинку, важливі сімейні події, а також 
був важливим у маркуванні приходу людини на світ: на селі відзначали не день народження, а 
іменини – день святого-хоронителя4. За церковними святцями новонародженому давали ім’я5.  

Говорячи про роль православної церкви у житті традиційного суспільства не можна 
оминути проблеми її стосунків із державною владою Російської імперії, до складу якої у зазначений 
період входила Південна Україна. Дослідники, зокрема Е. Вілсон, відзначають високий рівень 
залежності православної церкви від держави з часів реформ Петра І6.  

З одного боку, це гарантувало православ’ю статус державної релігії аж до початку ХХ ст. 
Відступ від православ’я вважався кримінальним злочином7. Постанови й укази Синоду, що ставали 
частиною державного законодавства, надавали канонічному праву офіційного й обов’язкового 
статусу. Тільки православна церква мала право переконувати послідовників інших християнських 
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сповідань й іновірців до прийняття її вчення про віру. Духовним особам інших конфесій 
кримінальним законодавством заборонялося навертати прибічників з інших конфесій8.  

З іншого боку, православна церква ставала частиною державного апарату, а статус 
священика зводився до чиновницького. На неї було покладено обов’язок реєструвати демографічні 
події (народження, одруження та поховання). Виконання функцій, необхідних для держави, 
почалося з ІХ–Х ст. ще у Візантійській імперії і призвело до перегляду церквою ряду обрядів та 
доктрин під тиском світської влади. Так, наприклад, у шлюбно-сімейній сфері таїнство шлюбу було 
відділено від євхаристії, вироблено чин вінчання9, священики вимушені були реєструвати другі і 
треті шлюби10, а також вінчати православних з іновірцями11.  

У Російській імперії обов’язкова церковна реєстрація народжень, шлюбів та смертей була 
офіційно запроваджена з XVIII ст. і фіксувалася у метричних книгах12. Варто звернути увагу на той 
факт, що введення обов’язкової церковної реєстрації демографічних подій спочатку для 
православного населення на початку XVIII ст., а згодом для католиків, мусульман, лютеран, юдеїв13 
розділило населення імперії за конфесійною ознакою. Визнаючи документи церковної реєстрації за 
офіційні, держава фактично легітимізувала конфесійний поділ.  

Таким чином, православна церква займала важливе місце у житті традиційного суспільства, 
була ланкою, що поєднувала державу і людину, адже зі священиком, який виконував церковні 
(проведення служби) та державні (реєстрацію демографічних подій) функції, людина спілкувалася 
частіше, ніж зі світським чиновником. 

Церковні документи є основним джерелом дослідження заявленої теми. Умовно їх можна 
поділити на дві групи: ті, що містять інформацію про шлюби та такі, що стосуються процедури 
укладення шлюбу. Найбільш важливими з першої групи є метричні книги, що поєднували світський 
та культовий аспекти, фіксували демографічну і церковну подію14. Їх уведення вирішувало дві 
задачі: державну (облік населення) та церковну (оформлення законності шлюбів з точки зору 
церковних канонів)15. 

Метрики виконували низку функцій, серед яких важливими для зазначеної нами теми були: 
свідоцтво станової приналежності, джерело відомостей про вік, а також доказ факту шлюбу і 
визначення ступеню спорідненості16.  

Появу метричних книг, що були обов’язковими документами для усіх станів, російські 
дослідники Антонови назвали «джерельною революцією»17, що з’єднувала населення в єдине ціле.  

Із другої групи близькими до метричних книг є шлюбні обшуки. Перед вінчанням як 
наречена з нареченим, так і сторонні свідки мали підтвердити своїми підписами у шлюбному акті 
(який називався обшук) їх вступ до шлюбу за взаємною згодою і бажанням, а не за примусом. 

Дізнання про шлюб проходило в декілька етапів. Той, хто бажав одружитися, повинен був 
повідомити священика своєї парафії й оголосити, з ким він має намір одружитися. Після цього у 
церкві проводилося оголошення про шлюб у найближчі три недільні або інші, що зустрічаються 
між ними, святкові дні, після літургії. Якщо наречена належала до іншої парафії, то оголошення 
проводилося і в її парафії. При шлюбах з іновірцями оголошення були обов’язковими і для іншої 
сторони18.  

Серед колекції метричних книг Державного архіву Запорізької області збереглися шлюбні 
обшуки с. Скельки Мелітопольського повіту Таврійської губернії, що дають певне уявлення про 
процедуру перевірки інформації про нареченого та наречену.  

Аркуші для обшуків виготовлялися на папері з водяними знаками, що свідчить про 
важливість документу. Формуляр обшуків поєднував друковану та рукописну частину, в яких 
зазначалися такі відомості: 1) місце проживання нареченого та нареченої до одруження; вік 
наречених, стан здоров’я, відсутність духовної і плотської спорідненості, забороненої церквою; 2) 
сімейний стан наречених (неодружені чи вдівці); 3) відсутність примусу, обопільна згода та 
наявність батьківського благословення, або дозволу на шлюб; 4) дати трикратного оголошення про 
шлюб, та документи, подані священнослужителям; 5) дата призначеного вінчання; 6) підписи 
наречених і поручителів у тому, що всі представлені дані є вірними і про відповідальність за 
церковними та цивільними законами у разі підлогу; 7) прізвища та підписи священнослужителів, 
що проводили обшук19.  

                                                 
 Тут і далі дані історичні назви населених пунктів за адміністративно-територіальним поділом другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. 
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Шлюбні обшуки визнавалися офіційним джерелом інформації про шлюб тільки у разі 
відсутності метричних книг. Тому серед архівних фондів вони є рідкістю. Найбільш 
розповсюдженим джерелом є метричні книги. Проведена архівна евристика показала, що в архівах 
Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей та Автономної республіки Крим у колекціях 
за приблизними підрахунками зберігається 5071 справа із метричними книгами, а поза межами 
колекцій у 58 фондах – 116720. 

Про те, що інформація про шлюби перевірялася не тільки до здійснення вінчання, а й після 
свідчать документи духовних консисторій. Так, у фондах Катеринославської консисторії збереглася 
«Справа за розглядом прохання Костянтиноградського духовного правління про незаконне 
вінчання священиком Щербиною Антоном», датована 1794–1795 рр., що не тільки свідчить про 
перевірку законності здійснення обрядів, що існувала із XVIII ст., а й розкриває механізм такої 
перевірки.  

Справа почалася із записки протопопа Івана Сулими до Костянтиноградського духовного 
правління, в якій священнослужитель висловлював сумніви стосовно законності шлюбу жителя 
Костянтиноградського повіту містечка Водолаг Сидора Крамареда і його дружини Мотрони. 
Підозри протопопа викликали ряд фактів: 1) вінчання пари відбулося не у своїй єпархії; 2) 
Крамаред виглядав більше ніж на 80 років (вік, у якому, згідно із законодавством, заборонялося 
вступати у шлюб), а його дружина не більше, ніж на 1921.  

Костянтиноградське духовне правління передало справу до Катеринославської духовної 
консисторії22. Очевидно, на момент розгляду подружжя проживало у межах населених пунктів, що 
знаходилися під її юрисдикцією. Про це говорять свідчення священика хутора Михайлівка 
Катеринославської губернії про подружнє життя пари, що також підшиті до справи23. Консисторія, 
у свою чергу, наказала узяти показання із подружжя24.  

У зв’язку із розслідуванням пояснення давали священик Миколаївської церкви села Мерефи 
(де було видано свідоцтво про шлюб) Василь Щербина (його допитувало Харківське духовне 
правління та переслало протокол до Катеринославської духовної консисторії)25; священики села 
Водолаг Павло Олександров і Федір Михайлов, які заперечували факт звернення Крамареда з 
проханням про здійснення вінчання26; священик Антон Щербина (його допитувала Білгородська 
духовна консисторія), який показав, що вінчав без обшуку, оскільки його батько, Василь Щербина, 
заявив, що вік наречених не перевищує визначений законодавством27. Наслідком усіх розслідувань 
Катеринославської духовної консисторії стало розпорядження останньої про відправлення 
подружжя Крамаредів до Костянтиноградського нижнього суду, про що свідчать відповідні 
рапорти28. 

У результаті проведеного розслідування Антон Щербина був звільнений із єпархії та 
відправлений на один рік у монастир за незаконне вінчання і непослух батькові29.  

У справі не збереглося документальних свідчень про подальшу долю подружжя Крамаред. 
Однак із справи можна зробити висновки, що існувала система контролю за дотриманням 
священиками установлених законодавством правил проведення обрядів, а також налагоджений 
зв’язок між консисторіями та духовними правліннями різних регіонів імперії. 

Матеріали метричних книг дозволяють деталізувати деякі аспекти традиційної 
демографічної поведінки селян у сімейно-шлюбній сфері.  

Для традиційного суспільства характерним є укладення ранніх шлюбів, викликане рядом 
причин: 1) більш високим статусом одруженої людини в суспільстві порівняно з холостою, який, у 
свою чергу, викликав бажання у молодих людей мати свою «хазяйку», стати повноправним членом 
громади, а також острах «залишитися у дівках» у дівчат.         2) тиском сім’ї, викликаним бажанням 
батьків хлопця мати додаткові робочі руки, побоюванням «гріха» з боку батьків нареченої, 3) 
тиском влади, викликаним тим фактом, що повну ренту сплачували тільки одружені чоловіки, а 
повнолітні неодружені – лише половину. Окрім того, ранні шлюби були елементом звичаєвого 
сімейного права30. Так, В. Носєвіч, який досліджував Коренщину (історичну територію неподалік 
від Мінська) за період XVIII – початку ХХ ст. виявив у метричних книгах випадки укладення 
шлюбу у 11,8 років для нареченої (у 1826 р.) і 12,4 роки для нареченого (у 1820 р.). У цей час 
Керенщина вже входила до складу Російської імперії (приєднана наприкінці XVIII ст.), а отже 
зазначені випадки суперечать російському законодавству31.  

Дослідники відзначають, що встановлення віку у традиційному суспільстві було пов’язано 
із низкою ускладнень. Селяни не знали року, коли вони народилися і могли повідомити свій вік 
лише приблизно32. Вони не знали точного дня, коли народилися, а нерідко навіть і року33. Окрім 
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того, «соціальний час», тобто визнання віку громадою, відрізнявся від біологічного. Так, батьки, 
котрі мали дорослу дочку чи сина вважалися старими, незважаючи на фактичний вік, а сільський 
парубок після весілля отримував статус «чоловіка»34. Причиною цього називають домінування 
концепції циклічного часу над лінійним. Мірилом такого часу були природні орієнтири (сонце, 
зірки, зміна пори року, спів півня) або ж чергування церковних свят і постів35.  

Формуляр метричних книг, що були головним джерелом інформації про вік та стан особи36, 
відображав лінійну концепцію часу, прийняту і в наш час, тобто від Різдва Христового із 
зазначенням дня та місяця події. Тому вони не відображають наведених вище спостережень. 

Передбачене графічними формами метричних книг зазначення віку наречених для 
підтвердження встановленого законом повноліття (для чоловіків воно становило 18, а для жінок – 
17 років, а максимальне відхилення, за дозволом церковного начальства було півроку до 
зазначеного терміну37 дозволяє відновити вік вступу до шлюбу чоловіків та жінок.  

За матеріалами метричних книг Іоанно-Богословської церкви села Веселянка 
Мелітопольського повіту Таврійської губернії (1902–1905 рр.), а також Різдво-Богородицької 
церкви села Деревецьке Маріупольського повіту Катеринославської губернії (1892–1904 рр.), що 
збереглися без лакун, нами було відновлено шлюбний вік чоловіків і жінок.  

Із 286 записів про одруження метричних книг села Деревецьке окремо були виділені записи 
про другі шлюби. З’ясувалося, що для чоловіків таких випадків 36 (12,68%) проти 250 (87,32%) 
випадків укладення першого шлюбу. Для жінок відповідно 28 (9,86%) проти 258 (90,14%). Для 
вивчення віку вступу в перший шлюб були побудовані варіаційні ряди. Оскільки для чоловіків і 
жінок шлюбне повноліття було різним, варіаційні ряди побудовані окремо, так само окремо 
вираховувався інтервал. Величина інтервалу була розрахована за допомогою формули Стреджеса – 

n

xx
h

lg322,31
minmax




 , де maxx  – максимальна варіанта, minx  – мінімальна варіанта, n – загальна 

кількість елементів сукупності, h – величина інтервалу38.  
Серед усіх записів про одруження чоловіків у двох випадках вік зазначений 17 років, що 

було виключенням, передбаченим законодавством. Тому мінімальна варіанта нами взята 18 (вік 
офіційного шлюбного повноліття). Максимальна варіанта у досліджених випадках становить 30. 
Для жінок відповідно 16 і 40. Таким чином інтервал для чоловіків виявився 1,333 (збільшений до 2, 
оскільки однорічний інтервал не має сенсу), а для жінок 2,66 (збільшений до 3).  

Із загальної сукупності шлюбів (72), зареєстрованих у церкві села Веселянка у досліджений 
період, першими були для чоловіків 61 (84,72%), другими і третіми – 11 (15,28%). Для жінок 
відповідно 66 (91,67%) і 6 (8,33%). Отримана за відповідною формулою величина інтервалу для 
віку чоловіків дорівнює 2, для віку жінок – 1,5 (збільшено до 2). Як і у попередньому випадку, 
помічений один випадок одруження чоловіка раніше офіційного повноліття – у 17,5 років. 
Отримані дані наведені у таблицях. 

 
Таблиця 1.  

 
Шлюбний вік чоловіків, за матеріалами метричних книг села Деревецьке 

 
Вік Частота Частість (у %) 
17 2 0,8 

18–19 64 25,60 
20–21 66 26,40 
22–23 42 16,80 
24–25 30 12,00 
26–27 33 13,20 
28–29 7 2,80 

30 6 2,40 
Усього 250 100 
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Таблиця 2.  
Шлюбний вік жінок, за матеріалами метричних книг села Деревецьке 

 
Вік Частота Частість (у %) 

16–18 122 47,29 
19–21 108 41,86 
22–24 20 7,75 
25–27 6 2,33 

40 2 0,78 
Усього 258 100 

 
Таблиця 3.  

Шлюбний вік чоловіків, за матеріалами метричних книг села Веселянка 
 

Вік Частота Частість (у %) 
17,5 1 1,64 

18–19 8 13,11 
20–21 26 42,62 
22–23 13 21,31 
24–25 6 9,84 
26–27 4 6,56 
28–29 2 3,28 

32 1 1,64 
Усього 61 100 

 
Таблиця 4.  

Шлюбний вік жінок, за матеріалами метричних книг села Веселянка 
 

Вік Частота Частість (у %) 
17–18 31 46,97 
19–20 18 27,27 
21–22 10 15,15 
23–24 6 9,09 

28 1 1,52 
Усього 66 100 

 
Як видно із даних наведених у таблицях, переважна більшість шлюбів укладалася одразу 

після настання офіційного повноліття.  
У ході дослідження помічено, що в ряді випадків збільшення віку укладення першого 

шлюбу у чоловіків пов’язано з військовою службою. Наречені, що одружувалися після 23 років, у 
більшості випадків записані як відставні чи тимчасово звільнені солдати. Це підтверджує 
зауваження Б. Миронова про вплив загальної військової повинності на вікову структуру шлюбів. 
Після 1874 р., зауважує дослідник, фізично здорові селянські хлопці почали три роки служити в 
армії (з 21 року). Відповідно, на початок ХХ ст. зазнали змін погляди на шлюб. У хлопців з’явилася 
тенденція одружуватися після служби в армії, а дівчата у 21–22 роки не вважалися старими39. Разом 
із тим, у досліджений період, тенденція ще не стала домінуючою, і шлюби укладалися одразу після 
офіційного повноліття.  

У традиційному суспільстві сезонність шлюбів пов’язана із циклом сільськогосподарських 
робіт. На те, що одруження залежало від пори року, звертали увагу, зокрема Х. Паллі40, 
Б. Миронов41, І. Венецький, який зазначав, що на сезонність шлюбності впливають особливості 
релігійного календаря, свята, періоди заборон і обмежень, повір’я та традиції, періоди високих і 
низьких трудових навантажень у сільському господарстві42. Залежність шлюбів від пори року також 
була простежена нами на прикладі метричних книг Катериненської церкви села Царицин Кут 
(1870–1880 рр.)43. Розподілення у метричних книгах записів за місяцями року дозволяє встановити 
сезонність укладення перших шлюбів. Нами була простежена сезонність шлюбів за матеріалами 
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метрик сіл Деревецьке (1892–1904 рр.) і Веселянка (1902–1905 рр.). Результати представлені у 
діаграмі.  

Сезонність шлюбів на прикладі сіл Деревецьке (Маріупольського повіту) і Веселянка 
(Мелітопольського повіту). 
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Таким чином, дані метричних книг показують, що більшість перших шлюбів укладалася 

після завершення сільськогосподарських робіт, в останні місяці осені (жовтень – листопад), а також 
взимку (січень – лютий). В обох простежених випадках шлюби не укладалися в грудні і березні.  

Маємо можливість порівняти отримані нами дані із аналогічним дослідженням, проведеним 
В. Носєвічем. За весь період спостережень жодного шлюбу на території Коренщини не було 
зафіксовано в грудні і лише три в березні, тобто в місяці, на які приходяться найбільш значні пости. 
А за все XVIII ст. майже дві третини шлюбів, зареєстрованих у Коренській парафії, випадають на 
два місяці: листопад (закінчення збирання врожаю) і лютий (період масляної напередодні Великого 
посту). У ХІХ ст. ці два гострі піки пом’якшуються, але чітко простежуються аж до кінця 
спостережень. Як бачимо, розходження із нашими даними незначні, що підтверджує схожість 
шлюбної поведінки у традиційних суспільствах різних народів44.  

Відновленню напрямків шлюбних міграцій сприяє передбачене формуляром зазначення 
місця проживання обох наречених.  

Встановити місце проживання особи, яка укладала шлюб важко, у випадках, що 
стосувалися: 1) осіб, які перебували на службі, а також дворян, почесних громадян у графі «Звання» 
вказувався лише соціальний статус без географічної атрибуції; 2) в актах за участю переселенців 
зазначалося попереднє місце проживання, і встановити де реально на момент укладення шлюбу 
мешкала особа можна тільки зробивши припущення.  

Нами були відтворені напрямки шлюбних міграцій за матеріалами метричних книг сіл 
Деревецьке та Веселянка. Із усіх актів про реєстрацію шлюбів обиралися такі, в яких один із 
наречених був записаний як мешканець іншого населеного пункту. Формалізація даних до назви 
населеного пункту дозволила підрахувати їх частоту появи в актах й отримати кількісне вираження 
напрямків шлюбних міграцій. При цьому ігнорувалися випадки без зазначення географічної 
атрибуції, особи, записані як мешканці інших губерній Росії і України (переселенці) приймалися за 
мешканців досліджуваного населеного пункту. 

Із 286 записів про шлюби села Деревецьке у 117 випадках (40,9%) один із наречених був 
мешканцем іншого населеного пункту. Виявилося, що кількість одружень жінок Деревецького із 
представниками інших населених пунктів була більшою 95 (81,03%), ніж кількість випадків 
одружень чоловіків із представницями інших населених пунктів 22 (18,97%).  

У метричних книгах Іоанно-Богословської церкви села Веселянка Мелітопольського повіту 
Таврійської губернії за 1902–1905 рр. зареєстровано 72 шлюби. Із них у 34 випадках (47,22%) один 
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із наречених мешкав в іншому населеному пункті. При цьому у 27 випадках (79,41%) із іншого 
населеного пункту походив наречений, а у 7 (20,59%) – наречена.  

Результати дослідження наведені нижче у таблицях. У графі 1 показана кількість актів, в 
яких наречений мешкав в іншому населеному пункті, у графі 2 – наречена.  

Таблиця 5.  
Напрямки шлюбних міграцій населення села Деревецьке,  
встановлені за матеріалами метричних книг (1892–1904 рр.) 

 
Населений 
пункт 

1 2 
Кількість записів % Кількість записів % 

Бердянськ 20 21,28 6 27,7 
Стародубовка 18 19,15   
Петровське 
(Петровка) 

16 17,02 6 27,27 

Новоспасовка 14 14,89 2 9,09 
Миколаївське 6,38 6 6 27,27 
Старопетровськ 4 4,26   
Берестовате по 2 2,13 0 0 
Благовіщенка 
Нікольськ 
Мангуша 
Пісок 

Покровське 
Пустоцвітний 
Федорівка 

Білоцерковка   2 9,09 
Усього 95 100 22 100 

 
Таблиця 6. 

Напрямки шлюбних міграцій населення села Веселянка,  
встановлені за матеріалами метричних книг (1902–1905 рр.) 

 
Населений 
пункт 

1 2 
Кількість записів % Кількість записів % 

Беліцьке 3 11,11 0 0 
Григорієвка 5 18,52 0 0 
Камишуваха 3 11,11 2 28,57 

Мала 
Катеринівка 

1 3,70 0 0 

Царицин Кут 8 29,63 1 14,29 
Юліївка 7 25,93 0 0 
Велика 

Катеринівка 
0 0 по 1 14,29% 

Павлоград 
Дмитрівка 
Орловщини 
Усього 27 100 7 100 

 
Наведені по Деревецькому та Веселянці дані дозволяють зробити ряд висновків: 1) у 

переважній більшості випадків вибір шлюбного партнера відбувався в межах одного населеного 
пункту, 2) жінки значно частіше виходили заміж за мешканців інших населених пунктів, а отже, 
можна припустити, – змінювали місце проживання, 3) шлюбні міграції відбувалися в межах 
Бердянського, Мелітопольського, Олександрівського повітів Таврійської і Катеринославської 
губерній.  



 2007                                           КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                    

 33

Таким чином, церковні документи є основними, а для окремих населених пунктів, – 
єдиними джерелами інформації про шлюбно-сімейні відносини. На православну церкву було 
покладено функцію реєстрації демографічних подій, розроблені механізми контролю за 
достовірністю інформації, що фіксувалася священнослужителями. У наш час у фондах архівів 
південних областей України збереглося чимало документів реєстрації актів стану, головними серед 
яких є метричні книги.  

Церковні джерела допомагають відновити такі аспекти шлюбно-сімейних відносин, як вік 
укладення шлюбів, вплив сезонних факторів на шлюбну поведінку населення, а також напрямки 
шлюбних міграцій.  

Порівняння отриманих даних з результатами досліджень інших вчених, показує схожість 
процесів, що відбувалися у шлюбно-сімейній сфері традиційного суспільства Південної України.  
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SUMMARY 

 
The role of Orthodox church during lives of a traditional society, its role in marriage registrations, 

and also church sources with the information on marriages is considered. The review of the basic sources is 
given, the degree of their reliability is analysed, informative opportunities are shown. On materials of the 
south of Ukraine a number of demographic parameters is restored. 

 
 

І.М. ШВЕЦЬ  
 

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОГО  
МІСЬКОГО САМОУПРАВЛІННЯ: 1917-1920 рр. 

 
В період революції та громадянської війни 1917-1920 рр. органи міського самоуправління 

виявились єдиною більш-менш сталою політичною інституцією. Докладне вивчення діяльності та 
структури міського самоуправління надає вичерпний матеріал для ґрунтовного аналізу 
особливостей протікання політичних і соціально-економічних процесів на регіональному рівні. 
Звуження географічних рамок історичних досліджень сприяє поглибленню, деталізації наукових 
знань з відповідної тематики.  

Окремим аспектам формування та функціонування органів міського самоврядування в 1917 
р. присвячені роботи В.С.Гвоздика, О.В.Старуха [1]. Діяльність місцевих органів виконавчої влади 
та самоврядування в соціально-економічній сфері на півдні України у 1917-1920 рр. розглянута в 
дисертаційному дослідженні О.В.Господаренко [2]. Суттєвий внесок в дослідження проблеми 
трансформації складу органів місцевого самоврядування на Україні в 1917 р. зробив В.М.Бойко. 
Зокрема ним розглянуті питання реорганізації міських дум навесні 1917 р. шляхом надання 
додаткових мандатів представникам широких верств суспільства (здебільшого, висунутих від 
громадських комітетів та рад робітничих і солдатських депутатів), і питання участі українських 
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політичних партій у виборній муніципальній кампанії влітку 1917 р.; на матеріалах 105 міст і 
містечок автор аналізує передвиборчу партійну тактику, наслідки виборів. Характерною рисою 
роботи є наведення ґрунтовного фактичного матеріалу, чіткість, послідовність, зручність 
представлення отриманих висновків [3]. 

В роботах Т.М.Плаксій представлені загальні тенденції діяльності органів міського 
самоуправління у 1917-1919 рр. [4]. У статті, спеціально присвяченій Олександрівському міському 
самоуправлінню, увага приділяється в основному питанням господарської діяльності [5].  На жаль, 
автором використаний вкрай обмежений джерельний корпус. 

Публікація має на меті висвітлення процесу формування структури та особового складу 
органів громадського міського самоуправління у м. Олександрівськ Катеринославської губернії в 
умовах суспільно-політичної дестабілізації 1917-1920 рр., що, в свою чергу, дозволяє сформувати 
поняття про ефективність, характер і основні напрямки роботи органів самоврядування. 

На початок 1917 р. до складу Олександрівської міської думи входили 40 гласних, обраних 
16-17 травня та 5 червня 1916 року від наступних груп населення: робітників – 6, міщан – 5, 
службовців різних установ – 8, купців – 5, селян – 2, інтелігенції – 9, євреїв за призначенням – 3, 
вчителів – 2. Обов’язки міського голови та голови думи виконував надворний радник Фелікс 
Францович Мовчановський, членів управи – статський радник К.М.Дмитренко (заступник міського 
голови), особистий почесний громадянин А.А.Білий, міщанин Я.П.Король, А.П.Морщиков [6]. 

У засіданнях 13 та 14 березня 1917 р. міська дума, за попереднім погодженням із 
виконавчим комітетом громадських та робітничих організацій, не очікуючи введення в дію нового 
Городового Положення, постановила ввести до наявного складу 18 гласних від робітників, 
квартирантів та євреїв по 6 осіб від кожної групи, причому євреї за призначенням, які входили до 
складу думи, мали скласти свої повноваження [7]. 12 квітня до складу думи увійшли додаткові 
гласні, обрані від квартирантів: О.П.Алексєєв, В.С.Пронін, П.А.Аверічев, В.О.Яксон, Т.Г.Павленко, 
Г.С.Коморний; 19 квітня – від об’єднаних єврейських громадських організацій: О.А.Кранцфельд, 
С.І.Гурович, А.М.Геншафт, М.Г.Грузенберг, Б.Г.Когон, Л.К.Каплан [8]. В той же день було 
прийнято рішення про збільшення кількості нових гласних до 37 осіб. Додаткові 19 місць 
розподілено наступним чином: по 6 – від робітників, єврейського населення та квартирантів та один 
– від міського самоуправління [9]. Від робітників були обрані члени ради робітничих і солдатських 
депутатів В.І.Сонін (голова ради), Й.В.Буцанов, М.А.Крилов-Мартинов, С.С.Попов, М.П.Литвинов, 
О.М.Оранський, від квартирантів – С.П.Мальчевський, В.Н.Соболева, О.К.Логвінов, Г.А.Богомазов, 
В.М.Зайцев, Рянічев, К.М.Цупа [10]. Новообрані гласні приступили до виконання обов’язків у 
травні, і суттєвої ролі в роботі думи не відіграли, деякі з них були присутніми на лічених 
засіданнях. Останнє зібрання реорганізованої думи, що налічувала у своєму складі 72 гласних, 
відбулося 14 червня 1917 р. [11]. 

Згідно постанови Тимчасового уряду „Про проведення виборів гласних міських дум та про 
дільничні міські управління” від 15 квітня 1917 р., міські управи негайно, по опублікуванню 
постанови мали приступити до складання виборчих списків. 7 травня з цією метою був проведений 
одноденний перепис населення міста, до списків внесено 28 483 виборця. Для порівняння: кількість 
громадян, які мали виборче право у 1916 р., становила 736 осіб, з них прийняли участь у виборах 
257 – в першому виборному зібранні, 192 – у другому та 202 – у третьому [12].  

За результатами виборів, проведених 2 липня, до складу думи увійшли від спілки 
землевласників (список №1) – 3 гласні, єврейського позапартійного демократичного блоку (список 
№ 2) – 6, соціалістичного блоку (список № 3) – 32, прогресивної групи (список № 4) – 3, групи 
торговців і підприємців (список № 5) – 1, Олександрівського комітету РСДРП(б) (список №7) – 1, 
безпартійної групи осіб німецької національності (список № 8) – 1, українського соціалістичного 
блоку (список № 9) – 6 гласних [13]. Декілька гласних попереднього скликання були переобрані: за 
списком №1 – Ф.Ф.Мовчановський, В.К.Олефір (кандидат до гласних цензової думи), за списком 
№2 – А.М.Геншафт, за списком №4 – С.О.Білоцвєтов, К.С.Караманов (мандат передано 13 вересня 
1917 р.) [14]. 

Вибори міського голови, проведені 13 липня, виявились нерезультативними. За записками 
були запропоновані кандидатури М.А.Крилова-Мартинова – 17 голосів, М.М.Попова – 15 (список 
№3) та Ф.Ф.Мовчановського (список №1) – 14, проте прийняття участі у виборах членів управи 
минулого складу, запрошених на засідання, викликала протест соціалістичної фракції. За поданими 
вдруге записками запропоновані: М.А.Крилов-Мартинов – 16 голосів, М.М.Попов – 15, 
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Ф.Ф.Мовчановський – 10, В.В.Крилов (список №3) – 1. В результаті балотування кульками жоден з 
кандидатів не отримав необхідної кількості виборних голосів.  

Повторні вибори відбулись 18 липня. За записками запропоновані М.М.Попов – 31 голос, 
Ф.Ф.Мовчановський – 11, М.А.Крилов-Мартинов – 1. За результатами балотування міським 
головою було обрано Миколу Миколайовича Попова, який отримав 40 виборчих голосів, 3 
невиборчі, один утримався. Ф.Ф.Мовчановський та М.А.Крилов-Мартинов від балотування 
відмовились. В той самий день відбулись вибори управи та голови думи. До складу управи від 
соціалістичного блоку увійшли: М.Ф.Мухін (заступник міського голови), М.А.Крилов-Мартинов, 
В.І.Береза, П.Г.Єременко, В.І.Сонін, М.Г.Воронов, від українського соціалістичного блоку – 
О.К.Лазаренко. 9 листопада 1917 р. до складу управи увійшов В.Ф.Агурцов [15]. На посаду голови 
думи обраний Семен Степанович Попов (список №3), отримавший 31 виборчі та 10 невиборчих 
голоси, троє утримались. Секретарем думи в засіданні 22 вересня 1917 р. переобраний 
О.П.Рудановський, який перебував на цій посаді безперервно з 1 лютого 1985 р. [16]. 

Згідно проекту штатів та основних окладів утримання службовців міської управи, 
затверджених загальним зібранням службовців 12 липня 1917 р., при управі діяли 13 відділів: 
канцелярія (18 службовців і робітників), бухгалтерія (18), водогінний відділ (9), електричний (8), 
опалювальний (23), статистичний (18), медичний (12), відділ народної освіти (3), будівельно-
технічний (10), міський банк (7), агрономічний відділ (13), сирітський суд (2), пожежна команда 
[17].  Міський продовольчий комітет на той час був відокремленою від міського самоуправління 
установою. 

Склад думи, станом на вересень 1918 р., розподілявся наступним чином: а) за освітнім 
цензом: вища освіта – 14 гласних, середня – 15, початкова – 18, домашня – 2; б) за родом діяльності: 
служба в казенних, громадських і приватних установах – 24, на заводах і майстернях – 18, власники 
торгових підприємств – 2, лікарі – 2, приватна служба – 3; в) за віком – до 30 років – 5, до 40 років – 
29, до 50 років – 11, до 60 років – 3, понад 60 років – 1; г) за майновим цензом: володіють 
нерухомістю у місті – 20, в повіті – 2 [18]. 

Участь у засіданнях думи, що проходили ввечері, не підлягала оплаті, хоча відповідне 
питання 6 жовтня 1917 р. було поставлено на порядок денний. Переважною більшістю „дума не 
визнала можливим винагороджувати всіх гласних, а лише тих, які самі забажають отримувати 
винагороду”; через обмеженість коштів місцеве самоврядування не мало можливості збільшувати 
видаткову частину бюджету [19]. Безоплатність роботи можна вважати вагомою причиною 
невідвідування багатьма гласними засідань. Через брак кваліфікованої більшості на думських сесіях 
1918 р., питання, винесені на обговорювання земельною та будівельною комісіями, залишались 
нерозглянутими. В середньому за місяць число присутніх становило: в липні 1917 р. – 80% від 
загальної кількості, серпні – 68%, вересні – 65%, жовтні – 62%, листопаді – 63%, грудні – 61%, січні 
1918 р. – 56%, лютому – 62%, березні – 49%, квітні – 63%, травні – 56%, червні – 51 %, липні – 56%, 
серпні – 50%, останній декаді листопада – 48%, грудні – 43% [20]. 

З різних причин, в основному через переїзд та за станом здоров’я, гласні складали свої 
повноваження. В засіданні 17 жовтня 1917 р. голова думи звертає увагу зібрання на „буквальну 
втечу гласних з думи, про відмову за відсутності особливо поважних причин від виконання 
прийнятого на себе громадянського обов’язку”. Так, в період з серпня 1917 р. по грудень 1918 р. 36 
% місць в думі було заміщено кандидатами до гласних [21]. 

Для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що підлягають вирішенню думи 
діяли постійні комісії. На 19 травня 1917 р. функціонували наступні комісії: фінансова – у складі 11 
чол., ревізійна – 5, земельна – 7, будівельна – 6, торгова – 10, санітарна – 8, електрично-водогонна – 
6, садова – 4, розкладочна (для оцінки нерухомого майна і оподаткування оціночним збором) – 10, 
трактирна – 5, ліквідаційна – 8, училищна – 7.  

У засіданнях 4, 8 та 11 серпня склад комісій було переобрано: фінансова – 7 чол. (по 2 чол. 
від списків №2, 3, 4, один – від списку №1), ревізійна – 10 (4 чол. від списку №3, 2 – від списку №4, 
по одному – від списків №2, 5, 9 та позафракційний Л.М.Чириков), будівельно-технічна – 6 (5 чол. 
від списку №3, один – від списку №9), земельна – 6 (3 чол. від списку №3, по одному – від списків 
№1, 2, 9), розкладочна – 15 (9 чол. від списку №3, 2 – від списку №9, по одному – від списків №, 1, 
2, 5, 8), санітарна – 7 (4 чол. від списку №3, 2 – від списку №2, один – від списку №8), училищна – 6 
(4 чол. від списку №3, 2 – від списку №2); 6 жовтня прийнято рішення про створення комісії 
особового складу з 7 чол. (3 – від списку №3, по одному – від списків № 1, 2, 4, 9), проте її перше 
засідання відбулось лише 31 травня 1918 р. Для врегулювання ринку праці 20 жовтня 1917 р. 
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обрано комісію з робітничого питання у складі 10 чол. (7 – від списку №3, 2 – від списку №2, один 
– від списку №7) [22]. 

В перший період встановлення більшовицької влади в м. Олександрівськ (2 січня – квітень 
1918 р.) дума і управа, хоча й обмежені в своїх повноваженнях, продовжували працювати поряд з 
виконавчим комітетом ради робітничих і солдатських депутатів.  

Станом на 3 березня 1918 р. при міській управі функціонували 19 відділів: бухгалтерія, 
відділ народної освіти, будівельно-технічний, опалювальний, санітарний, оціночно-статистичний, 
водогін, електрична станція, попечительський із забезпечення сімейств воїнів, агрономічний, відділ 
міських громадських робіт, відділ праці, біржа праці, господарський, сирітський суд, лісничий, 
пожежна команда, міська бійня худоби, міське попечительство [23]. 

5 квітня 1918 р. у зв’язку із наближенням українських військових частин та початком 
відступу більшовицьких, дума постановила, „приймаючи до уваги, що внаслідок подій, що 
відбуваються, деякі члени управи вимушені виїхати з міста”, обрати на допомогу міській управі у 
здійсненні надзвичайних повноважень в якості повноправних членів її колегії додатково 10 осіб: 
П.М.Михайловського, І.Д.Мочалова, І.Л.Велецького, І.С.Новиченка, К.Г.Остапця, С.Й.Зільбера, 
О.Г.Калашнікова (соціалістичний блок), О.С.Яковину, Ф.В.Полежайченка (український 
соціалістичний блок) та міського санітарного лікаря І.М.Татарінова. Тимчасові члени колегії 
міської управи були звільнені від обов’язків 21 квітня 1918 р. з появою у місті „нової влади в особі 
представників Центральної Ради” [24]. 

Зміна центральної української політичної влади наприкінці квітня 1918 р. позначилась на 
складі органів Олександрівського міського управління лише восени 1918 р. По закінченні роботи 
Катеринославської губернської тимчасової комісії з перевірки діяльності органів місцевого 
самоврядування, наказом Катеринославського губернського старости від 3 вересня міську думу та 
управу в повному складі було усунено від виконання обов’язків, та призначено міським головою 
К.М.Дмитренка, членами тимчасової управи колишніх гласних цензової думи А.А.Білого, 
Ю.Ю.Зіменса, П.О.Соколовського, кандидата до цензової думи Ф.К.Похилова та О.Г.Пєдаєва. 
А.А.Білий і П.О.Соколовський від посад відмовились [25]. 

Виданий Гетьманом 2 жовтня 1918 р. закон „Про зміну діючого положення про громадське 
управління міст” припинив повноваження міських дум на території Української Держави, 
відповідні функції, до проведення муніципальних виборів, покладено на управи, постанови управи 
з питань, що відносяться до компетенції думи, підлягали затвердженню міського отамана або 
губернського старости за належністю [26]. За законом міська виборча комісія у містах, в яких 
відсутній окружний суд, мала складатись з міського голови, члена управи за вибором, представника 
Міністерства фінансів за призначенням керуючого казенною палатою та особи, яка користується 
виборчим правом, за запрошенням губернського старости. 10 листопада виборча комісія була 
сформована: К.М.Дмитренко, О.Г.Пєдаєв, податковий інспектор першої дільниці І.Г.Понировський, 
колишній міський суддя, домовласник М.В.Пашков. 18 листопада управа приступила до складання 
виборчих списків. За розкладом кількості гласних Олександрівська дума мала налічувати у своєму 
складі 51 гласного. Проте призначені на 22-29 грудня 1918 р. вибори не відбулись [27]. 

20 листопада за пропозицією Робітничого комітету була відновлена діяльність думи та 
управи демократичного складу, відновлення офіційно підтверджено лише 4 грудня наказом 
Катеринославського губернського комісара. На той час із складу управи вибули М.А.Крилов-
Мартинов, В.Ф.Агурцов та О.К.Лазаренко. В засіданні думи того ж дня були обрані членами управи 
П.М.Михайловський (список №3), Б.Ю.Штейн, Б.Я.Рудаєв, Й.І.Тарасенко [28]. Повноваження 
місцевих самоврядувань, що завершувались 31 грудня 1918 р., Директорію УНР було подовжено до 
особливого розпорядження [29].  

24 січня 1919 р. місто знову опинилось під владою більшовиків [30]. 14 лютого на 
надзвичайному засіданні в присутності голови думи С.І.Гуровича, заступника міського голови 
П.Г.Єременка, трьох членів управи та 21 гласного обговорювалась питання про саморозпуск думи. 
С.І.Гурович повідомив зібрання про вихід соціал-демократичної фракції із складу думи „рахуючись 
з тим, що цілий ряд відділів міського самоуправління фактично перейшов у завідування 
відповідних комісаріатів ще до постанови місцевої ради про такий перехід, рахуючись з тим, що 
перехід решти відділів – питання найближчого часу, що ставить міську думу у неможливість 
керувати справами муніципалітету через свої виконавчі органи”. Єврейський демократичний блок 
заявив про прийняття аналогічного рішення. Дума фактично припинила існування, хоча за 
результатами голосування (за саморозпуск – 14 голосів, проти – 11) відповідне рішення не було 
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прийнято за відсутністю кваліфікованої більшості [31]. 25 лютого дума була розпущена 
більшовиками, а управа перейменована у „відділ міського господарства” на чолі з призначеною 
виконкомом колегією у складі завідуючого відділом міського господарства Яшина та членів колегії 
тов. Недєліна, Бондаря, О.І.Лактіонова і Виноградова (11 березня замінений Неккером), яка 
наступного дня вступила у повноваження [32].  

На 1 липня 1919 р. відділ складався з 23 підвідділів: секретаріату (44 службовця), 
бухгалтерії (40), будівельно-технічного підвідділу (28), оціночно-статистичного (34), агрономічного 
(7), паливного (10), лісного (9), підвідділу міських підприємств (водопровід (62), електрична 
станція (56), пожежна команда (41), міський громадський банк (12)), господарського (39), 
ветеринарного (10), Острів-Хортицького господарства (20), юридичного (4), житлового (55), міської 
хлібопекарні (55), продовольчого (62), сирітського суду (6), міського попечительства (2), радянської 
їдальні і їдальні безробітних (5), міської біржі праці (17), санітарно-медичного (18), міського 
заразного бараку (63), холерного бараку (53), підвідділу народної освіти (5 службовців, штат 
вчителів – 118 осіб) [33]. Фонд оплати праці робітників і службовців поглинав значну частину 
міського бюджету. 

30 травня 1919 р. м. Олександрівськ було зайнято частинами Добровольчої армії, і 
демократичний склад міського самоуправління поновлено в правах, проте засідання думи відбулись 
лише двічі – 1 та 11 липня н.ст. Фактично міське самоврядування тепер підпорядковувалось 
військовій владі, та перебувало на нелегальному становищі. В черговий раз постало питання 
організації виборів. 22 червня начальник гарнізону міста видав наказ про початок проведення 
підготовчих робіт для виборчої кампанії [34]. Вибори мали відбутися на основі „Тимчасового 
положення про вибори гласних, затвердженого Головнокомандуючим Збройними силами на Півдні 
Росії Денікіним” від 6 березня 1919 р. [35]. Згідно положення гласні обиралися на 4-річний термін, 
до 1 січня 1921 р., керівництво виборами покладалося на міську управу. Однак проведення виборчої 
кампанії відстрочилось. Лише 5 серпня управа звертається до начальника повіту із запитом: „чи 
повинна Управа негайно приступити до роботи згідно Тимчасового Положення про вибори... чи 
чекати на розпорядження Центрального Уряду про вирішення цього питання у загальнодержавному 
масштабі” [36]. Реєстрація населення для складання виборчих списків була проведена 14, 15 та 16 
вересня. Вибори, призначені на 27 жовтня 1919 р., не відбулись через захоплення міста 
махновцями. 21 листопада у відповідь на телеграму начальника повіту управа відповідає, що 
проведення виборів на разі неможливе через значну міграцію населення у зв’язку з наближенням 
прифронтової смуги до м. Олександрівська [37]. 

7 вересня 1919 р. наказом Катеринославського губернатора Щетиніна на підставі ст.1 
„Правил про спрощене, за виключними умовами воєнного часу, управління міським 
господарством” від 6 березня 1919 р. були звільнені з посад міський голова М.М.Попов та члени 
управи: Й.І.Тарасенко, Б.Я.Рудаєв, П.М.Михайловський та С.С.Попов. Натомість на посаду 
міського голови був призначений Я.П.Король, членів управи – Ю.Ю.Зіменс та Р.М.Острянський 
[38]. 

Управа працювала колегіально. Власне члени управи з 1919 р. складали малу колегію, з 
голів відділів формувалась велика колегія [39]. Серед документів фонду Олександрівської міської 
управи містяться відомості про розподіл обов’язків між її особовим складом станом на 28 березня 
1917 р., вересень 1918 р, 7 липня, 22 вересня 1919 р. та 28 вересня 1920 р., за якими видно, що на 
кожного з членів управи покладалися обов’язки координації роботи декількох відділів, об’єднаних 
у групи. [40]. 

Наприкінці грудня 1919 р. внаслідок наступу радянських військових частин особовий склад 
управи був евакуйований. Функції розпорядника міським господарством за наказом міського 
голови покладено на колегію з трьох осіб (за неодмінною участю міського секретаря та головного 
бухгалтера): юрисконсульта М.Л.Трандафілова, завідувача водогоном О.С.Славянова та тимчасово 
виконуючого обов’язки завідувача електричної станції О.І.Миткальова, проте наказ фактично не 
був здійснений. Господарські повноваження органів міського самоврядування перейшли до відділу 
міського (з березня 1920 р. – комунального) господарства Олександрівського повітового ревкому 
[41]. 

Короткочасне відновлення адміністративної роботи міського самоуправління мало місце 
восени 1920 р., по оволодінню м. Олександрівськом військами Врангеля. На проведеному 26 
вересня засіданні „особливої наради представників міського населення з виборів особового складу 
міської управи були присутніми: голова тимчасової колегії при міській управі М.Л.Трандафілов, 
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члени колегії О.І.Миткальов, О.С.Славянов, С.М.Киценко, міський секретар О.П.Рудановський та 
23 члени зібрання”. На посаду міського голови запропоновані: К.Б.Михно – 4 голоси, 
С.О.Білоцвєтов – 9, М.Л.Трандафілов – 11, Я.П.Король – 11. С.О.Білоцвєтов та М.Л.Трандафілов 
від балотування відмовились. Міським головою обраний колишній голова повітової земської 
управи К.Б.Михно, членами управи – І.М.Татарінов, О.С.Славянов, О.І.Миткальов, 
М.Л.Трандафілов. Останнє задокументоване засідання обраної управи відбулось 20 жовтня 1920 р. 
[42].  

Таким чином, напрямки діяльності Олександрівського міського самоуправління протягом 
1917  – 1919 рр. в умовах трансформацій центральної політичної влади були приблизно сталими, 
хоча й в структурі виконавчих органів відбулись певні організаційні зміни, було створено ряд нових 
відділів: фінансово-статистичний, юридичний, продовольчий, лісничий, відділ та біржа праці; 
особовий склад зазнавав частих змін як через втручання урядів змінюваних політичних режимів, 
так і через міграцію багатьох посадових осіб. Формулювання висновків щодо ефективності роботи 
думських комісій в цілому утруднюється через відсутність відповідних даних, можна сказати, що 
дієздатністю відрізнялись фінансова, будівельно-технічна та училищна комісії, звіти яких постійно 
фігурують в протоколах засідань думи. 

Партійний склад думи, із переважанням соціалістичної фракції, у другій половині 1917 р. – 
1918 р. залишався незмінним. Олександрівська дума, як розпорядчий орган міського 
самоврядування, фактично припинила свою роботу із завершенням строку її повноважень, 
відведених згідно постанови Тимчасового уряду; у 1919 р. відбулось лише дев’ять засідань. Спроби 
проведення повторних виборів 1918 р. та 1919 р. відповідно до постанов Гетьмана Скоропадського 
та генерала Денікіна виявились безрезультатними. Фактично Олександрівське міське 
самоуправління припинило існування наприкінці 1919 – початку 1920 рр., коли його повноваження 
перейшли до відділу міського господарства повітового ревкому. Останній склад управи, обраний за 
участю представників громадськості восени 1920 р., ймовірно навіть не встиг реально скористатися 
отриманими повноваженнями. Тим не менш, у 1917-1919 рр. органи міського самоврядування були 
єдиним функціональним осередком цивільної влади у м. Олександрівськ. 
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22. Там само. – Спр. 65. – Арк. 22 зв.; Спр. 58.– Арк. 6, 23, 28, 33, 36, 39-40, 43, 88; Спр. 43. –            

Арк. 267. 
23. Там само. – Спр. 70. – Арк. 97; Спр. 61. – Арк. 4 зв. 
24. Там само. – Спр. 46. – Арк. 283 зв., 289; Спр. 94. – Арк. 40. 
25. Там само. – Спр. 70. – Арк. 1, 13; Спр. 34. – Арк. 114-114 зв. 
26. Державний вісник. – 1918. – №59. 
27. Там само; ДАЗО. – Ф. р-2030. – Оп. 2. – Спр. 100. – Арк. 64, 65, 84, 93. 
28. ДАЗО. – Ф. р-2030. – Оп. 2. – Спр. 70. – Арк. 97; Спр. 99. – Арк. 22; Спр. 103. – Арк. 294. 
29. Там само. – Спр. 135. – Арк. 11 зв. 
30. ДАЗО. – Ф. р-177. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 78. 
31. ДАЗО. – Ф. р-2030. – Оп. 1. – Спр. 34. – Арк. 16 зв. – 17. 
32. Там само. – Оп. 2. – Спр. 70. – Арк. 97; Известия Александровского Совета Рабочих Депутатов. 

– 1919. – №31. 
33. ДАЗО. – Ф. р-2030. – Оп. 1. – Спр. 14. – Арк. 1-89. 
34. Там само. – Оп. 2. – Спр. 70. – Арк. 97. 
35. Собрание узаконений и распоряжений Правительства, издаваемые Особым Совещанием при 

Главнокомандующем на Юге России. Отдел первый. – 1919. – №2. – ст. 16. 
36. ДАЗО. – Ф. р-2030. – Оп. 2. – Спр. 104. – Арк. 160. 
37. Там само. – Спр. 70. – Арк. 97 зв.; Спр. 133. – Арк. 27, 40 зв. 
38. Там само. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 6. 
39. Там само. – Спр. 6. – Арк. 212. 
40. Там само. – Спр. 34. – Арк. 31, 68; Спр. 13. – Арк. 6; Оп. 2. – Спр. 43. – Арк. 24-26; Спр. 70. – 

Арк. 6. 
41. ДАЗО. – Ф. р-177. – Оп. 1. – Спр. 1. – Арк. 111, 136. 
42. ДАЗО. – Оп. 1. – Спр. 13. – Арк. 6; Оп. 2. – Спр. 149-б. – Арк. 1-1 зв.; Спр. 104. – Арк. 256. 

 
SUMMARY 

 
In the article processes of the structure formation of Oleksandrivsk’s city self-government bodies 

in political destabilization conditions in the years 1917 to 1920 are considered. The especial attention is 
given to configuration of the executive bodies’ personal construction. The characteristic of composition 
city duma is offered. 

 
О. ПИЛИПЕНКО 

 
МИТНА ПОЛІТИКА ЦАРСЬКОГО УРЯДУ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. ТА ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Період з початку реформ і до 70-х років XIX cт. вчені називають періодом помірної 

протекціоністської політики. Однак вже в середині 70-х років ситуація змінюється, особливо в 
митній політиці. З 1877 р. мито стягувалось у золотій валюті, що означало їх підвищення на 48%, 
оскільки курс золотого карбованця в 1877 р. дорівнював 1 крб. 48 коп. [1, c.263]. З 1881 р. мито  
підвищено на 10%. Збільшено було стягнення мита і в 1882 та 1885 рр. з метою: 1. Скоротити 
завезення до Росії предметів розкошу та покращення балансу; 2. сприяти розвитку вітчизняної 
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промисловості; 3. сприяти розвитку обробки деяких видів сировини (вовни, шкіри); збільшити 
митні прибутки. В 1887 р. мито знову було збільшено на 10-20%. Із переліку статей тарифу слід 
вказати на підтримку вітчизняного виробництва локомотивів. В 1877 р. було встановлено: 1.не 
розміщувати знову за кордоном урядових замовлень на рухомий склад; 2.включити до статутів 
нових залізничних товариств умову набувати увесь рухомий склад в Росії; 3.надавати протягом 5 
років премії на паровози, виготовлені в Україні, у розмірі від 2400 до 3000 крб. Цього ж року мито 
на локомотиви було піднято з 75 коп. до 1 крб. 25 коп. з пуду паровозів і з 30 до 50 коп. з пуду 
тендерів [1, c.272]. Цей захід було обумовлено оборонним значенням забезпечення потреб 
залізничної мережі локомотивами вітчизняного виробництва. 

Слід особливо відзначити митне обкладення заліза і кам‘яного вугілля. Розпочате 
металургійне виробництво в Україні на базі поєднання криворізької руди з донецьким вугіллям, 
дало можливість виробляти чавун вітчизняного виробництва. В зв‘язку з цим назріла можливість 
перегляду митного обкладення заліза і кам‘яного вугілля. В 1884 р. було вирішено обкласти вугілля 
в 2 коп. з пуду по чорноморському і азовському кордонах, в 1,5 коп. – по західному. В 1886 р. по 
українському морському кордону мито було піднято до 3 копійок. В 1880 р. було скасовано 
безмитне ввезення заліза для залізничних компаній і машинобудівних підприємств. Мито на чавун 
було збільшено в 1884 р. до 9, в 1885 р. до 12 і в 1886 р. до 15 коп. з пуду. Вслід за цим у 1885 р. 
було піднято мито на залізо і сталь і запроваджено мито на сільськогосподарські машини у розмірі 
50 коп. з пуду [3, c.37]. 

Однак вже в 1887 р. мито на чавун було знову підвищено до 25 коп. по морському і 30 коп. 
– по сухопутному кордонам. Відповідно було збільшено мито на залізо і сталь. В 1890 р. було 
підвищено мито і на інші види продукції (полотно, крохмаль, цемент, сода, вагони тощо) з метою 
захисту вітчизняного виробництва [4, c.15]. Всі ці часткові підвищення тарифів поставили на 
порядок денний генеральний перегляд тарифів у 1891 р. Основним принципом нового тарифу був 
послідовний захист усім галузям виробництва. І дійсно цей тариф спрямований був на захист в 
першу чергу російської нової промисловості, починаючи з видобування сировини і до остаточної 
переробки її на готові вироби. Особливо тарифи значно були підвищені на товари, які вироблялися 
в Україні: залізо, цукор, вино, хімічні товари тощо. Про цей характер тарифу 1891 р. свідчать 
наступні дані (в копійках з пуду) [5, c.24]: 

 Тариф 1891 р. Тариф 1868 р. 

Залізна руда 10,5 Безмитно 

Чавун 45-52,6 5 

Рейки 90 20 

Котли 255 100 

Паровози 300 75 

В умовах переважання сільського господарства в економіці Росії і великої політичної ролі 
земельного дворянства уряд не міг не рахуватися з вимогами поміщиків і інтересами розвитку 
власного вівчарства, виноробства, цукроваріння тощо. Мито на руду та напівфабрикати мало за 
мету загальмувати розвиток промисловості по їх обробці біля кордонів Росії і стимулювання 
розробки багатих вітчизняних руд. У порівнянні з тарифом 1868 р. в 1891 р. мито на рейки було 
збільшено у 4,5 рази, на чавун у 10 разів, на керосин у 3 рази, на тканини у 2 рази. Заборонне мито 
було встановлено на цукор-рафінад – 4 крб., а на цукор-сирець – 3 крб.[6, c.81] При виробленні 
тарифу 1891 р. зіткнулися протиріччя між поміщиками і капіталістами, підприємцями різних 
географічних районів і представниками різних галузей виробництва. 

Отже, період з 1877 р. можна назвати періодом посиленого протекціонізму. Він розпочався 
внаслідок фінансових ускладнень уряду, які були слідством пасивного торгового балансу, різкого 
погіршення платіжного балансу і ускладненнями кредитної справи внаслідок ворожої політики 
ряду іноземних банків в умовах назріваючої війни на Балканах. Тенденція до посилення 
протекціонізму посилилась в зв‘язку із зростанням монополістичних об‘єднань капіталу, 
загостренням боротьби за ринки, появою нових форм боротьби капіталістичних монополій – 
демпінг, поворотом в сторону аграрного протекціонізму Німеччини. 

Окрім цього з‘явилася і розвивалася українська металургія, видобування кам‘яного вугілля, 
що поставило на чергу створення достатньої митної охорони для кам‘яновугільної, залізорудної і 
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металургійної промисловості. Якщо в пореформений період боротьба із загальною промисловою 
відсталістю країни могла розпочатися із зниження мита на чавун і залізо, дозволу безмитного ввозу 
чорних металів залізничним компаніям і машинобудівельним заводам, то розвиток залізничної 
мережі зробило можливим виникнення української металургії і поставило на чергу створення 
власної металургійної бази. 

Уряд прагнув шляхом підвищення мита стримати розвиток імпорту закордонних виробів. 
Зокрема з 1882 р. починає підвищувати мито на чавун і кам‘яне вугілля. В 1882 р. митна ставка на 
чавун була збільшена до 6 коп. з пуду, з червня 1884 р. – до 9, а з червня 1885 р. – до 12 копійок. [7, 
c.98]. Німецький уряд не зупинявся ні перед якими мірами для того, щоб відкрити вільний доступ 
на російський ринок.  Завоювання російського ринку було початком поневолення України 
німецьким капіталом. [8, c.80]. З червня 1886 р. мито на чавун було знову піднято з 12 до 15 коп. В 
1887 р. в зв‘язку з кризою дещо збільшилося завезення в Росію чавуну по вкрай низьким цінам. 
Однак вже 21 квітня 1887 р. мито на чавун не лише було різко збільшено, але й введено 
диференційну шкалу. Зокрема збільшилось мито для чавуну, що завозився через суходільний 
кордон до 30 коп. чавун, що потрапляв через морські порти обкладався митом в 25 коп. з пуду.[9, 
c.299]. 

В зв‘язку з цим між Росією і Німеччиною почалися переговори про новий торговий договір. 
Російський уряд послідовно відстоював принцип автономності свого тарифу. Вважаючи за 
неможливе зниження ставок тарифу 1891 р., Вітте запропонував вважати тариф 1891 р. 
мінімальним. Враховуючи, що Німеччина реекспортує в Росію ряд колоніальних товарів, було 
вирішено встановити 15 % надбавку на пряності, каву, какао тощо. В зв‘язку з тим, що німецька 
сторона зволікала із проведенням заходів по оптимізації зовнішньоторгового співробітництва з 1 
липня 1893 р. було введено в дію закон про подвійний тариф. Німеччина відповіла на це 2 липня 
розпорядженням про підвищення мита на російські товари на 50 %. Цей захід призвів до того, що 
українська пшениця обкладалася  у 7,5 марок зі 100 кг., в той час як пшениця конкурентів лише в 
3,5 марок, тобто українських хліб обкладався на 114 % більше хліба інших країн. В російській 
літературі того часу вказувалося на цей факт, що німецькі товари обкладені були на 30-20 % вище 
товарів інших країн. [10, c.39]. 

В зв‘язку з цим 15 липня 1893 р. було надруковано циркуляр про підвищення збору з 
німецьких суден у 20 разів, тобто 1 крб. Замість 5 копійок з подвійної тонни. Мито на німецькі 
товари було підвищено на 50 % у порівнянні з максимальним тарифом. Вжиті російським урядом 
заходи паралізували експорт в Росію німецьких товарів [11, c.10]. Але й Росія зазнавала труднощів 
у розміщенні на світовому ринку своїх товарів. 10 липня 1893 р. німецький уряд заявив про свою 
згоду на скликання конференції, яка була відкрита 21 вересня 1893 р. і на якій вдалося дійти згоди 
щодо про російські тарифи на базі компромісу. 29 січня 1894 р. в Берліні було підписано російсько-
німецький торговий договір терміном на 10 років. За цим договором Німеччині були зроблені 
поступки у порівнянні з тарифом 1891 р., зокрема на різні сорти металу і сталі [12, 49]. Окрім цього, 
Німеччина добилася скасування встановлених у 1891 р. диференціального сухопутного мита на 
чавун, кам‘яне вугілля і закріплення на термін дії договору митних ставок по 12 статтям ввізного 
тарифу і по 1 статті вивізного.  

Російсько-німецька торгова угода викликала різку опозицію німецьких аграріїв, які 
вимагали збереження 5-маркового мита і робили випади в бік Росії.  У вигляді поступки ним з 
ратифікацією договору був прийнятий закон про скасування свідоцтв про тотожність. Слід 
зауважити, що значна частина українського хліба, яка доставлялася залізницями, у суміші з 
німецькою пшеницею реекспортувалася Німеччиною. Це був нееквівалентний обмін. Договір 1894 
р., який формально був рівноправним, насправді був невигідним для Росії і перетворював її на 
аграрний придаток Німеччини. Це сталося не внаслідок обтяжливих умов договору, а через слабкий 
промисловий розвиток Росії. 

З інших торгових договорів Росії кінця ХІХ ст. слід відзначити російсько-французьку 
торгову конференцію 1893 р., яка прийняла доповнення до торгового договору 1874 р. На цій 
конференції Росія вперше ввела конвенційні ставки по ряду товарів, які складали предмет 
французького експорту, і розповсюдила ці зниження на всі країни, з якими нею були укладені 
договори про найбільше сприяння, тобто на всі європейські країни окрім Німеччини, Австро-
Угорщини, Португалії, США і Перу. Франція при введенні подвійного тарифу з 1 лютого 1892 р. 
надала Росії мінімальних ставок, а при укладенні конвенції додатково знизила мито на російські 
мінеральні масла. Торгові відносини Росії з Францією відбивали зростаюче політичне зближення 
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двох країн [13, c.58]. Конвенція з Францією, а особливо торговий договір з Німеччиною означали 
відмову Росії від автономного тарифу. Цей конвенційний тариф не був автономним: за договором 
Росія брала на себе зобов‘язання надавати знижені ставки на термін дії договору і не підвищувати 
мита за фіксованими ставками.  До подібних заходів Росія вдалася і у підписанні угода з Румунією 
19 вересня 1893 р. [14, с.11]. 

У травні 1894 р. було укладено торговий договір з Австро-Угорщиною. Сторони 
домовилися не надавати підданим або виробам іншої країни таких знижок у зборах, переваг, пільг 
мита, які їм були надані  за цією угодою. Аналогічні угоди були укладені з Іспанією (січень 1895 
р.), Данією (лютий 1896 р.), Японією (травень 1896 р.), Португалією (червень 1895 р.). Португалії 
були надані знижки на пробкове дерево, які ввійшли до конвенційного тарифу [15, с.34]. 
Запровадження подвійного тарифу, яке розпочалося в Німеччині і перекинулось на інші країни, 
означало посилення боротьби за ринки. Прагнучи завоювати ринки аграрних країн, держави з більш 
розвиненою промисловістю робили поступки для ввезення сільськогосподарських товарів за 
рахунок полегшення умов вивозу виробів власної індустрії. 

Таким чином, російська зовнішня торгівельна політика другої половини ХІХ ст. відбивала 
суперечності відсталої країни, яка розпочала капіталістичний розвиток в умовах збереження 
пережитків кріпосництва і посиленої боротьби за ринки у зв‘язку із появою розвинених 
імперіалістичних країн. Основною країною, де розміщувалися царські займи була Франція, яка була 
зацікавлена у союзі з Росією для боротьби з німецькою загрозою. Потрапивши у залежність до 
Англії і Франції як країн-кредиторів та інвесторів капіталу, Росія у своїй зовнішній торгівлі після 
укладення договору з Німеччиною потрапила під вплив останньої. Німеччина витісняє інші країни 
як постачальників індустріальних товарів у Росію і бере в свої руки значну частину російського 
експорту не лише для задоволення внутрішніх потреб, але й для реекспорту. Формуючи свою митну 
політику Росія постійно мала на увазі промисловість України і встановлювала тарифи таким чином, 
щоб остання змушена була вести свою продукцію та сировину до свого північного партнера. Це 
було пов‘язано з потребами молодої російської промисловості, яка потребувала в першу чергу 
української сировини. 
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SUMMARY 

 
The article is devoted to the analysis of consequences of customs policy of the imperial 

government of Russian empire for Ukraine. The author approves, that the potential of the Ukrainian raw-
material base went for needs of the young Russian industry. Discrepancy of economic development of 
Russia influenced on the economy of the Ukrainian territories. 
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МІЖНАЦІОНАЛЬНІ  ВІДНОСИНИ  І  НОВІТНЯ  ІСТОРІЯ 
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РАДЯНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА І НАЦІОНАЛЬНІ 

МЕНШИНИ УКРАЇНИ (СЕРЕДИНА 30-Х рр. – ПЕРША ПОЛОВИНА 1941 р.) 
 
Представлений період є дотепер досить невивченим і з багатьох проблем, як це не дивно 

звучить сьогодні, зберігаються “білі плями”. На це є кілька причин, як об’єктивного, так і 
суб'єктивного плану. 

До першої групи причин можна віднести крайню убогість джерелознавчої бази. За деякими 
проблемами вона представлена вкрай фрагментарно, а часом,  вона відсутня взагалі. Зняття різних 
грифів таємності тільки підтвердило попередню констатацію. Найжорстокіша цензура та 
ідеологізація практично всієї сфери життя радянського суспільства перетворили величезні маси 
архівних документів у мало придатний об'єкт для дослідження. 

Другу групу причин можна пов’язати з крайньою суперечливістю в оцінках (колишніх та 
сьогоднішніх) багатьох соціальних процесів, що протікали тоді в країні. З одного боку, це був час 
формування вкрай жорстокої тотальної системи державного управління, страшні за своєю 
чисельністю і абсурдністю репресії, з іншого боку, індустріалізація за дуже обмежений час, яка 
здивувала увесь світ, небачений  масований інтузіазм населення, зростання культури і науки, 
активна зовнішня політика та зростання авторитету і симпатії за кордоном. 

Однією з дуже проблемних тем даного періоду є національна політика радянської держави. 
Англійський досліджувач М. Тєррі назвав СРСР в області національних відносин “імперією 
позитивної дискримінації”1. 

Після закінчення громадянської війни центральне керівництво більшовицької партії гостро 
потребувало підтримки з боку керівництва у різних національних республік, та й соціальна база 
нової влади в особі індустріальних робітників була дуже вузькою і вимагала свого розширення. 
Виходячи з цього, причина прийняття ХІІ з'їздом РКП(б) у 1923 році політики «коренізації» зараз 
не викликає будь-яких серйозних розбіжностей 2. 

Зовсім по-іншому політику коренізації сприйняли на місцях. Автор підтримує точку зору 
про те, що, не відступаючи від побудови в далекому майбутньому соціалістичного суспільства,  
керівництво національних республік в своїй більшості планувало на найближче майбутнє реальне 
підвищити національну самосвідомість, реалізувати національне відродження, а також реалізувати 
на практиці гасло більшовиків про будівництво національних держав, залучити до державного 
будівництва всі етнічні утворення. Заява подібних завдань у партійних і державних документах при 
своїй реалізації, рано чи пізно, повинна була стимулювати створення передумов процесу 
«поступової етноідентифікації» 3. 

Сама національна політика в 30-ті роки не була офіційна скасована, навіть більшість 
первісних гасел не були змінені. У цьому і складається проблема. Процес переродження 
національної політики зайняв досить тривалий період, він не був одностайним. Трансформація 
відбувалась разом із процесом становлення тоталітарної системи управління в країні, через 
вимивання окремих сегментів цієї політики.  

Так, серед значимих подій, що зробили істотний вплив на трансформацію політики 
коренізації, можна виокремити декілька найбільш знакових. 

Вихід постанови ЦК ВКП(б) (1934 р.) «Про  викладання цивільної історії в школах СРСР», 
стандартизація шкільної програми по суті стала початком тривалого планомірного процесу 
асиміляції, тому що під гаслом інтернаціоналізму відбувся перехід на позиції великодержавного 
російського шовінізму. Саме з цього періоду вводяться в широке використання такі поняття як 
“старший брат”, “особлива місія російського народу”, “Велика Росія”, “братерський союз” та ін. 

Після програмної заяви, що прозвучала в доповіді секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Андрєєва 
(1935 р.), про те, що національне питання в нашій країні можна вважати остаточно вирішеним,4 
будь-які дії політики, що направлялася на продовження реалізації політики коренізації, 
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розглядалися вже як ворожі, а поняття «націоналізм» стало використовуватися цілком як негативне 
явище, яке було несумісним з національною політикою радянської влади. Автор поділяє думку 
деяких вчених про те, що потенціал політики коренізації, навіть в усічених рамках радянської 
ідеології, не був реалізований повною мірою.5  

Нові ідеологічні установки супроводжувалися різними науковими обґрунтуваннями, які 
повинні були б довести об'єктивність запроваджуваної політики. У 1938 р. вийшла книга історика 
Б. Воліна «Великий російський народ», де місіанська роль російського народу, «старшого брата» 
була докладно обґрунтована.6 Подібні публікації не були поодинокі.   

Ідеологічний аспект національної політики поступово змінювався у бік переоцінки раніше 
заявлених пріоритетів. Якщо перед революцією наголосно утверджувалось – «Царська Росія – є 
тюрма народів», то тепер акцентувалася увага на позитивних аспектах від приєднання тих або 
інших народів до Російської імперії.7 Патріотичне виховання цілком стало базуватися на образах і 
прикладах російської історії, а такі правителі як Іван Грозний і Петро І розглядалися вже в якості 
зразкових державних діячів. У широку пропаганду стали вводитися такі діячі як О. Невський,               
Д. Донський, К. Мінін,  А. Пожарський, О. Суворов, М. Кутузов та ін. Представники інших народів, 
їх державні діячі розглядались вибірково, тільки у тому випадку, якщо вони позитивно вписувалися 
в концепцію розвитку Російської державності. 

Згортання політики коренізації можна розглядати як цілком закономірний процес, однак 
час, темпи і способи її реалізації були обумовлені низкою причин, серед яких були, як внутрішні, 
так і зовнішні. Розглянемо найбільш значимі з них. 

Утягування Радянського Союзу в Другу світову війну вимагало якнайшвидшого зміцнення 
централізаторських дій у всіх сферах життя. Нарощування військового потенціалу так само 
вимагало форсованих темпів. Єдино можливий метод у тих умовах, який міг би прискорити цей 
процес, був метод адміністрування всього процесу управління. 

До початку 30-х років комуністична партія змогла підготувати досить численні кадри з 
національного населення, руками яких тепер можна було виконувати свої завдання.     

  Стабілізація господарського життя країни в більшості галузей, початок процесу 
індустріалізації, досягнення певного рівня господарського і культурного розвитку в національних 
районах дозволило висунути гасло про «розквіт націй». 

Серед головних передумов до різкого згортання пріоритетів у національній політиці також 
можна виділити «перемогу Сталіна у внутрішньопартійній боротьбі»,8 розгромі реальних опонентів 
щодо курсу Сталіна, як у центральних колах влади, так і на рівні союзних республік. 

Як ми уже відзначали, офіційного згортання політики коренізації не було, ні на місцевому, 
ні на центральному рівні. Для України, як відзначає Л.Д. Якубова, “1933 рік став вирішальним в 
історичній участі коренізації”.9 Уже до початку 30-х років компартійне керівництво було 
стурбоване небажаними для них наслідками процесів, які стали виявлятись в ході реалізації 
політики коренізації. Відродження національних культур і різноманітних державних утворень, 
зміцнення етнічної ідентифікації помітно загальмувало процес більшовизації суспільної свідомості, 
як серед укрїнського населення, так і серед більшості національних меншин. Особливо це стало 
помітним у місцях компактного проживання німецького, польського і болгарського населення.10 

“Під терміном “більшовизація”, – пише Г.Г. Єфименко, – ми маємо на увазі нав'язування 
неросійським народам таких ідеалів і цінностей у культурі, господарському житті, які не були для 
них характерні, але були необхідні для утвердження тоталітарного режиму в радянській імперії”.11 

Реакція партійних органів проявилася в листопадовому (1933 р.) Пленумі ЦК КП(б)У, який 
констатував ослаблення роботи з національними меншинами. На сторінках журналу “Червоний 
шлях” подібна констатація прийняла конкретне вираження – “відбулося засмічення колгоспів, шкіл, 
клубів, інститутів і т.ін. польськими і німецькими фашистами, деякі з них проникли й у партію”.12 

Через місяць П. Постишев, виступаючи на ХІІ з'їзді КП(б)У в січні 1934 р., позначив як 
головне завдання для партії це – “виявлення і розкриття до кінця націоналістичної контрабанди”, а 
також “різних німецьких і польських націоналістичних організацій”.13 

Небезпечні для комуністичної партії тенденції були замічені й у Москві. На XVII з'їзді 
ВКП(б) Сталін сказав: “На Україні ще недавно ухил до українського націоналізму не був головною 
небезпекою, але коли перестали з ним боротися і дали йому вирости до того, що він зімкнувся з 
інтервенціоністами, цей ухил став головною небезпекою”.14 

Можна констатувати, що рішення цих з'їздів дали старт наростаючому потокові політичних 
розправ над різними “контрреволюційними”, “націоналістичними”, “антирадянськими” 
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організаціями. Першими в цьому ланцюжку національних репресій стали «Польська військова 
установа» і «Національний союз німців України».15 

Наростаюча хвиля антипольських і антинімецьких репресій, що охопила всю Україну, 
супроводжувалася голосною агітаційною компанією, де ці народи називалися “п'ятою колоною” 
Радянського Союзу в його боротьбі проти Німеччини та Польщі. У виправдання цих обвинувачень 
19 квітня 1934 р. виходить постанова “Про виконання постанови листопадового пленуму ЦК ЦКК и 
Політбюро ЦК КП(б)У від 13 грудня 1933 р. “Про кадри шкіл нацменшин”. У цій постанові 
констатувалося, що в польських і німецьких школах робилася ставка на виховання молодого 
покоління в антирадянському дусі.16 Виконуючи дану постанову, усі польські і німецькі 
національні школи були названі “штучними” і були реорганізовані в українські, а “вчителі-
націоналісти” були замінені іншими.17 

Постановою ЦК КП(б)У від 17 серпня 1935 р. були ліквідовані і розформовані єдиний в 
Україні польський національний район – Мархлевський і один з німецьких районів – Пулінський. 
На Півдні України були остаточно припинені дії по виділенню німецького Верхньо – Хортицького 
району, а десятки  національних сільрад поза національними районами були реорганізовані в 
українські. 

Запопадливість у пошуках антирадянських елементів і організацій проявлялася також 
відносно інших етнічних груп. На думку О. Рафальського, мова може йти вже “не про “боротьбу” 
проти певних націоналістичних і антирадянських елементів або створених ними організацій, а про 
репресії проти етнічних груп, і не тільки німецьких і польських.18 

Глибина реалізації політики коренізації не давала можливості швидкої зупинки. У 1934 р. 
єврейською мовою було видано 147 книг, німецькою – 82, болгарською – 63, польською – 50.19 
Наступні роки показують неухильний спад видавництва мовами національних меншин. 
Централізація усієї видавничої діяльності під егідою партійного керівництва прискорила процес 
уніфікації духовного і культурного життя народів. Викорінювання етнічних елементів у 
національній політиці дозволило повноцінно реалізовувати на практиці принцип: “національна 
культура повинна бути національною за формою, соціалістичною за змістом”.    

Тривалий час продовжували існувати різні національно – культурні заклади. Їхнє існування 
(хоча  назва як національних  була здебільшого формальною) можна було пояснити впливом 
зовнішнього фактору. Більшість національних меншин мала свої державні утворення, тому такі 
заклади культури були козирем радянської влади в  пропаганді серед світової громадськості. Однак 
згодом навіть й такі формальності були скасовані. Як відзначає Є.Є. Єфименко, – “оскільки цьому 
керівництву не вдалося остаточно більшовизувати національно-культурне життя етнічних груп в 
Україні, то будь-яке загравання  з ними припинилося”.20       

Відбувався процес уніфікації партійно-державного апарату відповідно до принципів 
тоталітарного стилю управління. У 1931-1932 рр. відбулися ліквідації різних національних секцій у 
всіх підрозділах партійного і комсомольського апаратів. У 1934 р. була скасована Центральна 
комісія у справах національних меншин при ВУЦВК.21 Замість неї при ВУЦВК був утворений 
Відділ національних меншин із повноваженнями статиста, однак і його в 1937 р. ліквідували. 

Величезна робота з переформатування виховного процесу в Радянському Союзі в 30-ті роки 
прийняла остаточну свою форму. Усуваючи національні елементи виховного процесу, залишаючи 
тільки ідеологічні символи без суспільної оцінки їх необхідності, система створювала людину 
комформістського типу. Як відзначає А. Удод, такому типу було притоманне “пристосовництво, 
пасивне сприйняття існуючого порядку і системи цінностей”.22 І далі цей автор продовжує, що 
“населення під тиском далекої йому ідеології більшовизму було охоплене бездуховністю, 
підсилилася злочинність, побутова деградація (аскетизм, відмовлення від благ, придушення 
органічних потреб, негативні тенденції в родині і т.ін.)”.23 

Подібний підхід, на наш погляд, ні в якій мірі не суперечить появі такого явища, як масовий 
інтузіазм і героїзм, що межував із самопожертвою. Це була реальність того періоду, яку 
нераціонально заперечувати. Інша справа, можна затверджувати, що системі вдалося сформувати в 
суспільній свідомості серед різних прошарків  радянського населення глибоке переконання про 
особисту причетність кожного до реалізації “великих” ідей. У цьому плані автор цілком згодний з 
міркуваннями Л. Димерської-Цигельман. Вона пише, що “у середовищі юнацтва тих років служіння 
ідеї і країні сприймалося як життєва мета, що додавала змісту усьому життю людини. Створився, 
власне кажучи, тип особистості, який можна назвати особистістю ідеологічно орієнтованою”.24 
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Національні культури по-різному адаптувалися до більшовистської ідеології. Димерська-
Цігельман підкреслює, що особливо молодим євреям “глибоко імпонувала ідея служіння якомусь 
ідеалові, присвяти свого життя його реалізації”.25 

Стрімке нарощування в кількісному плані ідеологічно вихованих людей дозволило 
комуністичному керівництву приступити до остаточного знищення антиієрархічного духу 20-х 
років і постановки кожного на “своє місце”.26 

1938 і 1939 роки стали останніми роками існування деяких національних державних 
структур, які ще залишилися від політики коренізації. У 1938 році були ліквідовані національні 
структури навчально-виховних закладів всіх національних меншин. До даного періоду викладання 
у школах в Україні велося на 21 мові. Більшість національних меншин мали свої школи, а деякі з 
них – євреї, поляки, німці, болгари – мали більш-менш цілісну систему одержання різноманітної 
освіти рідною мовою, починаючи від дитячих садків, загальноосвітніх шкіл, спеціальних технічних 
шкіл, вищих навчальних закладів різного профілю, аж до аспірантури.    

  Щоб представити, що було зламано,  подивимося на найбільш розвинуту систему 
єврейської національної освіти на початок 30-х років. 

Загальна кількість шкіл з єврейською мовою навчання складала 786.27 Крім цих існувало ще 
73 змішані школи: 45 українсько-єврейських, 12 російсько-єврейських, 6 україно-німецько-
єврейських, 1 єврейсько-татарська, 2 україно-російсько-єврейських, 5 україно-єврейсько-німецьких, 
2 єврейсько-асірійських, 2 єврейсько-польських.28 

Після закінчення національних шкіл з єврейською мовою навчання можна було 
продовжувати одержувати освіту єврейською мовою в таких навчальних закладах: Бердичівський 
садовогородний технікум, Одеський агроекономічний технікум, Львівський технікум зернових 
культур, Ново-Златопільський сільськогосподарський технікум механізації, Криворізький технікум 
молочної промисловості, Одеський ветеринарний, Херсонський і Уманьський технікуми 
механізації, Уманьський технікум садівництва й городництва, в Одеському, Вінницькому і 
Житомирському педагогічних технікумах, у дошкільних відділеннях педтехнікуму і технікуму 
політпросвіту у м. Дніпропетровську. Вищу педагогічну освіту можна було одержати в єврейських 
відділеннях інститутів народної освіти у містах Одеса, Київ, Житомир. Вищу аграрну освіту можна 
було одержати в Ново-Полтавському сільськогосподарському інституті.29 

У 1938 році приймається постанова ЦК КП(б)У “Про реорганізацію національних шкіл”. У 
постанові затверджувалася  штучність існування цих шкіл,  ворожість їх до радянської влади, а 
також, що “вони не давали можливості в подальшому здобувати освіту  в технікумах і 
інститутах”.30 Цікаво, що в документі серед “ворожих” шкіл були перераховані навіть такі школи, 
як шведські, чеські та болгарські, але єврейських шкіл у документі не було.   

5 березня 1939 року вийшла постанова ЦК КП(б)У “Про ліквідацію і реорганізацію штучно 
створених національних районів і сільрад».31 У цьому документі ми так само можемо побачити 
абсурдну ситуацію. У переліку районів, які повинні бути ліквідовані, були перераховані усі, крім 
єврейських. Навіть при повній зневазі до суспільної думки в ті часи, обґрунтувати ліквідацію 
економічно міцних районів з передовими колгоспами було дуже важко. 

Подібні дії вищого партійного керівництва можна вважати зовсім невиправданими – 
національні державні інституції у різних сферах життя українського суспільства існували і 
функціонували цілком успішно. Так, ці дії були невиправданими, але не випадковими. Йшла 
повним ходом реалізація сталінської установки, яка панувала тоді: підштовхування націй до 
зближення і потім до їх повного зливання. Подібна установка мала і цілком ідеологічне 
обґрунтування. К. Маркс, М. Вебер і Дюргейм вважали, що етнічний фактор перестає впливати на 
людей, у міру того, як вони стають більш цивілізованими і культурними.32 

Серед більш прагматичних причин ліквідації формальних наслідків політики коренізації 
можна визначати і таку: безперервна низка дивовижних по своїй чисельності та жостокості 
репресій усунула в національних республіках фізично усіх, хто більш-менш міг заважати 
виконувати плани комуністичної партії. Національні державні системи стали своєрідними 
осередками, які виявляли і залучали людей, які занадто буквально розуміли політику коренізації, 
тому могли стати ворогами радянської влади. Репресії 30-х років періодично “чистили” системи від 
таких людей. 

До 1939 року тотальна система управління завершила свою побудову, суспільство було 
керованим і слухняним, система виростила і виховала кілька поколінь “ідеологічно орієнтованих” 
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особистостей, політичному керівництву вже не були потрібні маневри та прихованість в реалізації 
своєї політики. 

Нові підходи в реалізації національної політики проявилися в ході “входження” нових 
прибалтійських республік, а також західноукраїнських і західнобілоруських територій у період 
1939-1940 рр. 

Територія Західної України на момент входження включала близько 10 млн. чоловік, де 
українці складали ледве більш половини. Більш ліберальний попередній польський режим, у 
порівнянні з радянським, дозволив більшості національних меншин створити свої системи 
національної освіти, культурних закладів, функціонувати різним суспільно-політичним 
організаціям. 

Радянська влада почала відразу з арештів, як тільки війська входили в населені пункти, 
“очищати міста і села від ворожих елементів”. Першими під молот репресій потрапило польське 
населення. Страти і депортації торкнулися різних прошарків польського населення. Ламання 
суспільно-політичного життя регіону відбувалося дуже стрімко: заборона всіх політичних партій і 
громадських організацій, різних культурологічних об’єднань, навчальних закладів. На нові 
території як калька накладалася відпрацьована в радянській Україні соціальна модель. Слідом за 
поляками, по “радянській соціальній кальці” почалося “зачищення” серед українського населення. 
Для керівництва цим процесом, а головне для його виконання, в большості випадків залучались 
русифіковані українці і представники інших національностей.  Тільки напад фашистської 
Німеччини на Радянський Союз не дозволив завершити повну колективізацію в українських селах 
регіону. Тобто, за два роки практично всі соціальні прошарки і всі етнічні групи, так або інакше, 
піддалися репресивним діям. Радість від возз'єднання вже незабаром змінилась розчаруванням і 
страхом. Автор цілком поділяє існуючу точку зору, що реакцією на подібну політику стало 
повсюдне зростання германофільських настроїв серед всіх соціальних прошарків населення і 
етнічних груп регіону.33    

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
     

1. Цит. по: Гриневич В. Сталінська національна політика щодо національних меншин у роки 
Другої світової війн 1939-1945 рр // Друга світова війна і доля народів України. Матеріали 
Всеукраїнської наукової конференції. Київ, 23-24 червня 2005 р. – К., 2005. – С. 182. 

2. Гриневич В. Указ. соч. – С. 182. 
3. Булдаков В.П. Кризис империи и революционный национализм начала ХХ в. в России // 

Вопросы истории. – 2000. - №1. – С. 34. 
4. Правда. – 1934. – 14 декабря. 
5. Якубова Л.Д. Національно-культурне життя етнічних меншин України (20-30-ті роки): 

коренізація і денаціоналізація // Український історичний журнал. – 1999. - № 1. – С. 54. 
6. Волин Б. Великий русский народ. – М., 1938. 
7. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. Учебник. – М., 

2000. – С. 405. 
8. Борисенок Е.Ю. Укрепление сталинской диктатуры и поворот в национальной политике на 

Украине (1930-е годы) // Отечественная история. – 2003. - № 1. – С. 168. 
9. Якубова Л.Д. Указ. соч. – С. 45. 
10. Даниленко В.М. Згортання українізації й посилення русифікаторських тенденцій у суспільно-

політичному житті Радянської України // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика. 
Зб.статей. – К., 1994. – Вип.2. – С. 103. 

11. Єфіменко Г.Г. Зміни в національній політиці ЦК ВКП(б) в Україні (1932-1938 рр.) // 
Український історичний журнал. – 2000. - № 4. – С. 46. 

12. Червоний шлях. – 1933. - № 8-9. – С.31. 
13. Постишев П.П. В борьбе за ленинско-сталинскую национальную политику на Украине. – 

Харьков, 1934. – С. 99. 
14. XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б). – С. 32. 
15. Національні меншини в Україні (1920-1930-ті роки). Історико-картографічний атлас. – К., 1996. 

– С. 7. 
16. Цит. по: Чирко Б.В. Національні меншини в Україні (20-30 роки ХХ стліття). – К., 1995. – С. 21. 
17. Рафальський О. Національні меншини України у XX столітті. Історіографічний нарис. – К., 

2000. – С. 164. 



 2007                                           КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                    

 49

18. Там саме. – С. 168. 
19. Якубова Л.Д. Указ. соч. – С. 50. 
20. Ефименко Г.Г. Указ. соч. – С. 43. 
21. Мац. Д. На высоком подъеме: о работе среди национальных меньшинств Украины // Революция 

н национальности. – 1935. - № 6. – С. 10. 
22. Удод О. Історія в дзеркалі аксіології. Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних 

цінностей українського народу в 1920-1930-х роках. – К., 2000. – С. 252. 
23. Там саме. – С. 261. 
24. Дымерская-Цигельман Л. Об идеологической мотивации различных поколений в СССР в 70- 

годах // Вестник еврейского университета в Москве. – 1994. - № 1. – С. 65. 
25. Там само. 
26. Хаген М. Держава, нація та національна свідомість: російсько-українські відносини в першій 

половині ХХ ст. // Український історичний журнал. – 1998. - № 1. – С. 128. 
27. Глинский А.Б. Национальные меньшинства на Украине. – Харьков-Киев, 1931. – С. 60. 
28. Національні відносини в Україні у ХХ столітті. Зб. док. і мат. – К., 1994. – С. 236. 
29. Державний архів Запорізької області. – Ф.П.. 1. – Оп. 1. – Спр. 880. – Арк. 27-28. 
30. Національні відносини в Україні … - С. 232. 
31. Національні відносини в Україні…. – С. 233. 
32. Фольц У. Этнический конфликт и вмешательство: некоторые международные аспекты // 

Кентавр. – 1992. - № 3-4. – С. 26. 
33. Ковба Ж. Вплив політичної ситуації на соціальну та етнічну ідентифікацію населення України 

періоду Другої світової війни (тези доповіді) // Друга світова війна і доля народів України. 
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 23-24 червня 2005 р. Київ. – К., 2005. – С. 52. 

 
SUMMARY 

 
The article deals with analysis of the process of transformation of national politics of the Soviet 

Union till, the II part of the 30 – the first half  of 1941. 
 

 
А.Ф. ДОДОНОВ 

 
О БАЗОВОЙ ЦЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Нет светлых разума побед,  
Мир ослабел, мир нездоров… 
                Э. Дешан [6, с. 218]. 

 
Политическая культура, по нашему мнению, – это совокупность исторически сложившихся 

политических ценностей, ориентаций, норм и навыков, определяющих политическое поведение 
людей и деятельность политических институтов. Она формируется под действием многих факторов 
и включает в себя различные компоненты. Ключевое значение среди них играют базовые 
политические ценности, смена которых влечет за собой изменения установок граждан на 
политические институты и события, существенным образом сказывается на динамике общественно-
политических процессов.  

Цель исследования – с гуманистических теоретико-методологических позиций обосновать 
объективную необходимость переориентации сознания и поведения граждан Украины с 
предлагаемых правящими кругами базовых ценностей политической культуры на качественно 
иные. Основными источниками исследования послужили реальные процессы в стране, а также 
произведения отечественных и зарубежных авторов, данные социологических исследований и 
периодической печати. 

Политическая культура жителей нашей страны складывалась под влиянием образования 
Древнерусского государства – Киевской Руси, введения христианства в форме византийского 
православия, феодальной раздробленности, татаро-монгольского нашествия, утраты народом своей 
государственности и раздела его территории между соседними странами, функционирования 
демократических институтов казачества. Значительное воздействие на ее формирование оказали 
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социалистические преобразования в период пребывания Украины в составе СССР. Следует 
признать, что теоретики марксизма-ленинизма разработали довольно привлекательную модель 
социализма и коммунизма, в котором свободное развитие каждого является условием свободного 
развития всех. Поэтому естественно то, что это учение нашло многих сторонников. Благодаря их 
усилиям Советский Союз стал супердержавой, а Украина вошла в число наиболее развитых стран 
мира. Однако, несмотря на все старания истинных приверженцев коммунизма, им так и не удалось 
решить задачи по построению зрелого социализма. Главная причина этого заключается в том, что 
базовой политической ценностью стал считаться не человек, а рабочий класс, что характерно для 
социоцентристского типа политической культуры. Провозглашалась власть рабочего класса и 
других трудящихся, с помощью которой предполагалось решить все общественные проблемы. Но 
власть является базовой ценностью элитарного типа политической культуры. Поэтому не 
случайно то, что с провозглашением власти рабочих и крестьян борьба за сферы влияния не 
прекратилась, а «родимые пятна капитализма» стали так быстро разрастаться, что вскоре на теле 
общественного организма не осталось места для социализма. Стало ясно, что пришедшая к власти 
на штыках рабочих, солдат и матросов партийная и государственная номенклатура не желала 
делиться властью с трудящимися, установила монополию на истину, стремилась безраздельно 
распоряжаться средствами производства, не соблюдала основной принцип социализма «оплата по 
труду», строила «коммунизм» для себя и своих близких, а не для широких слоев трудового народа. 
Простой человек рассматривался ею как средство достижения целей, поставленных политическими 
вождями. Рабочие из «класса для буржуазии» лишь на короткий период революции стали «классом 
для себя», а затем превратились в «класс для партгосноменклатуры». Парадокс истории состоит в 
том, что, доведенные до бедственного положения рабочие, служащие и крестьяне для избавления от 
горбачёвщинны стали солидаризироваться буквально со всеми политическими партиями и 
движениями, выступать против «своих» КПСС и Советской власти, т.е. «свергать самих себя». 
Горбачёвская лжеперестройка привела к «параличу» институтов советской политической системы и 
контрреволюционному перевороту, открывшему дорогу к власти и собственности 
капитализаторским силам.  

Рвавшиеся к власти деструктивные социалистическому строю политические силы 
демагогически заявляли, что Украина, став самостоятельной, порвав с «проклятым 
коммунистическим прошлым”, «перестав всех кормить” и избрав путь рыночных отношений, 
сможет в короткий срок (в течении 5 лет) достигнуть небывалого экономического расцвета и 
уровня благосостояния населения (как в Париже!).  

Прошло 15 лет после антиконституционного развала СССР (за его сохранение в ходе 
референдума 17 марта 1991 года высказались 76,4% принявших участия в голосовании [22]) и 
образования независимого украинского государства. За этот период в Украине произошли 
коренные изменения во всех областях общественной жизни, в том числе и в содержании 
политической культуры населения. К сожалению, надежды простых людей на улучшение своей 
жизни не оправдались. В рейтинге 177 стран мира по индексу развития человеческого потенциала 
Украина занимала в 2003 г. – 78 место [28]. ВВП Украины в 2005 г. составил 82,2 млрд. долларов, 
против 255,2 млрд. долларов в 1990 г., т. е. 32,2% [24]. Почему такое могло случиться? К основным 
причинам, детерминирующим углубление социально-политического кризиса в Украине, относятся, 
на наш взгляд, следующие.  

Первая – неспособность правящих кругов предложить консолидирующую общество 
базовую ценность политической культуры, стратегическую цель и программу его развития. 

У власти оказались т. н. «демократы» в лице «коммуняк», в свое время примазавшихся к 
КПСС с целью получения привилегий, но не веривших в ее идеалы; бывшие «красные» министры и 
директора предприятий, почуявшие возможность урвать «казенного пирога»; номенклатурно-
мафиозные элементы; представители отечественного и зарубежного теневого капитала; обиженные 
советской властью диссиденты и агенты зарубежного влияния. Политическую «элиту» страны 
составили люди в основе своей корыстные, не познавшие законы общественного развития и не 
овладевшие приемами ведения государственных дел, те самые, которые раньше клянчили у 
правительства проведения реформ, выражаясь словами М.Е. Салтыкова-Щедрина, сначала «по 
возможности», затем «хоть что-нибудь» и, наконец, «применительно к подлости» [19, с.492–497]. 

Руководствуясь инстинктом грубой наживы, они провозгласили базовыми ценностями 
политической культуры частную собственность, что характерно для экономикоцентристского 
типа политической культуры, и интересы коренного украинского этноса, что характерна для 
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архаического типа политической культуры, при которой индивид не отделяет себя от этнической 
общности и не осознаёт себя как личность.  

Новые реформаторы развернули политический курс украинского государства на 180°, от 
коллективистских социалистических ценностей к капиталистическим. Они стали бездумно 
отрицать социалистическую теорию, игнорировать позитивный опыт общественно-политических 
преобразований, накопленный в годы социалистического строительства, не только избавляются от 
отжившего и негативного, но и прицельно громить полезное и гуманное. Под благовидным 
предлогом борьбы со сталинско-брежневскими извращениями продолжалось полностью негативное 
изображение семи десятилетий истории СССР и Украины. Под видом борьбы с тоталитарно-
авторитарным режимом представители власти стали безосновательно отождествлять коммунизм с 
фашизмом, ущемлять действия сторонников марксистско-ленинского учения, ликвидировать 
самоуправление и ростки гуманистической морали. По словам академика НАН Украины 
П. Толочко, за 15 лет самостоятельности украинское общество потеряло многое из того, что было 
присуще ему в относительно недалеком прошлом. Прежде всего, чувство коллективной 
организации и уважительного отношения к среде обитания. Разваливая прошлую жизнь, критики 
существующих порядков иронизировали над коллективным трудом – коммунистическими 
субботниками, комсомольскими стройками, великими починами. И так преуспели в этом, что 
отвратили вкус и к работе на себя [25]. 

Вместе с этим шло слепое копирование опыта США и западноевропейских стран. 
Придерживаясь принципа «твердого индивидуализма», мимизировавшего вмешательство 
государства в экономику и другие сферы общественной жизни (от него в США отказались еще в 
период мирового экономического кризиса 1929–1932 годов), правящие круги приступили к 
культивации «ценностей» периода первоначального капиталистического накопления и «дикого 
капитализма» на Западе, формированию хищнических капиталистических отношений, при которых, 
образно говоря, «стекольщик заинтересован в том, чтобы град побил больше стёкол», объявили 
основной политической ценностью интересы коренных украинцев. Ими, пишет А. Секкер, 
бесконечно выдвигаются три темы (или задачи): 1) «єдина мова», 2) «голодомор 1932–1933 годов», 
3) реабилитация ОУН–УПА [20], что ведет не к консолидации общества, а к усилению 
противоречий на национальной и социальной почве.  

Вторая причина заключается в том, что оказавшиеся у власти, да и не только они, в 
своих действиях исходят из макиавеллистского принципа «цель оправдывает средства», 
проводят т.н. «бессердечную политику», используют для достижения своих целей ложь, шантаж, 
угрозы, утаивание информации, манипулирование сознанием и т.п. Примеров этого предостаточно. 
Так, в 1992 г. произошло ограбление трудового народа. У граждан Украины забрали деньги, 
хранившиеся в Сбербанке страны. Миллионы людей остались, как говориться, «без копейки», а 
многие при этом еще и без работы. После этого «разумные эгоисты» предложили провести 
приватизацию государственной собственности, в ходе которой произошло беспрецедентное 
разворовывание созданного тяжелым трудом рабочих, крестьян и интеллигенции народного 
богатства. По мнению В. Кресина, принцип «у всех забрать и поделить – в пользу себя 
«любимого»» действует и ныне [8]. 

Открытый М.В. Ломоносовым всеобщий естественный закон сохранения материи и 
движения гласит: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что, сколько чего у 
одного тела отнимается, столько присовокупится к другому» [11, с. 383]. Номенклатурно-
мафиозная приватизация привела к потере государством многих предприятий и приобретению их 
владельцами теневого капитала, которые в условиях небывалого правового беспредела стали 
стремиться из всего извлечь пользу, как говорится, даже «из песку веревки вить». В свое время А.Н. 
Радищев, наблюдая вакханалию угнетения крестьянства дворянами, писал: «Звери алчные, пиявицы 
ненасытные, что крестьянину мы оставляем? То, чего отнять не можем, – воздух. Да, один воздух» 
[18, с. 182]. Современные служители «желтого дьявола» забрали у населения и воздух, и землю, и 
воду. Они отравили их отходами промышленности и поставили под угрозу среду обитания 
человека. Как отмечали Р.И. Амирова и Л.А. Медведева, анархо-либерализм породил крайне 
напористую и агрессивную среду крикливого меньшинства, неизменно оказывающегося адвокатом 
и пособником самых разнузданных инстинктов. И обнаруживается, что эксплуатация инстинктов 
дает прибыль, более того – это, пожалуй, единственное рентабельное направление 
предпринимательской деятельности в нашем обществе. Торговцы наркотиками и порнофильмами, 
продавцы извращенных садомазохистских зрелищ, продюсеры, специализирующиеся на фильмах 
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ужасов, владельцы ночных клубов, казино, предприятий интимных услуг и окружающий все это 
мир разнузданной рекламы – вот что является базой идеологии эмансипированного инстинкта в его 
борьбе с собственно человеческой культурой [2, с. 18]. Стократ был прав китайский писатель Лао 
Шэ, который отмечал: «Прогресс человечества идет очень медленно, а регресс мгновенно. Стоит 
утратить гуманность, и ты снова дикарь» [9, с. 254].  

В результате нещадной эксплуатации своих сограждан, коррупции и воровства некоторые 
«предприниматели» в считанные годы стали миллионерами и даже миллиардерами. Сотня самых 
богатых людей Украины обладает более чем 70 миллиардами долларов [21]. Что великое они 
сделали для страны, раз имеют невообразимые суммы денег? – задаются многие вопросом. И 
позитивного ответа не находят. Примечательно, что все нувориши «глядят в Наполеоны», 
спонсируют политические партии, состоят сами или имеют своих представителей в органах власти 
и управления.  

Третья причина таится в низком уровне политической культуры и политической 
активности большинства граждан страны. Значительную часть общества составляют 
представители приходской политической культуры, общественные взгляды которых строятся на 
религиозных и социальных традициях, а знания о Конституции Украины, государстве и 
политических партиях практически отсутствуют. Многие граждане являются носителем 
подданической политической культуры, предпочитают подчиняться власти, участвует в 
общественной жизни в качестве объектов, а не субъектов политики. Даже в ходе выборов они 
отдают свои голоса не за те политические партии и их представителей, которые бы выражали их 
интересы, а за рекомендованных им кандидатов в органы власти, сориентированных на защиту 
интересов иной социальной группы. Имеются и носители культуры участия, которые обладают 
знаниями о природе и источниках властных политических отношений, принимают участие в 
обсуждении и принятии законодательных актов, проведении реформ, в работе политических 
партий, в выборах, дискуссиях. К сожалению, удельный вес таковых невелик. Политическая 
культура населения Украины носит слишком фрагментарный характер. Между носителями ее 
разных типов нет согласия не только относительно базовых ценностей и целей общества, но и 
касательно институтов политической системы, политических лидеров, направлений внутренней и 
внешней политики. 

В ходе социологического исследования в Украине в 2004 г. 28,1% респондентов заявили, 
что они не интересуются политикой, не понимают ее и не анализируют ход политических событий; 
50% – не желают включаться в работу тех или иных политических объединений и общественных 
организаций. Установку на высокую политическую активность показали лишь 3,3%, выше среднего 
уровня политической активности – 14,5%, средний уровень активности – 38,2%, ниже среднего – 
38,8%, низкий – 5,2% [4, с. 31, 69, 70].  

В том, что многие граждане Украины не обладают глубокими политическими знаниями и 
четко выраженными политическими позициями, не претендуют на личное участие в решении 
политических задач, заидеологизированы, предрасположены к конформизму и склонны к 
правовому нигилизму виноваты не столько они сами, сколько органы государственной власти, 
призванные заниматься политической социализацией населения, но не делающих этого должным 
образом. Даже в вузах на изучение курса «Политология» отводится лишь 32 часа (16 часов лекций и 
16 часов семинарских занятий. Однако в учебном плане значится 108 часов. В это количество 
включают 76 часов самостоятельной работы студентов). Хорошо хоть не поступают как в одном 
литературном государстве, где «…день поступления в школу считался одновременно и днем 
окончания университета» [9, с. 250]. Предложенные Министерством образования и науки Украины 
отраслевые стандарты по указанному курсу не предполагают изучение таких тем, как политическое 
развитие, политическая модернизация, экономическая политика, социальная политика, 
этнонациональная политика даже у студентов факультета управления. Лишь за редким 
исключением в вузах изучают прикладную и сравнительную политологию.  

Политическое бескультурье рядовых граждан выливается в то, что они превращаются в 
чернь, не знающую общего интереса, солидарности и организованности. Если они и включаются в 
политические действия, то руководствуются при этом не политическими и правовыми нормами, а 
личной выгодой. Политически неграмотные и безмолвные граждане являются идеальным объектом 
для манипуляций эгоцентричных политиков и бедствием для демократии. Политическое 
бескультурье представителей правящих кругов неизбежно оборачивается разрушением ростков 
демократии и гуманизма. Пропорциональная система выборов в Верховную Раду Украины, по 
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словам В. Ковальского, дала возможность проводить в неё родственников, любовниц, водителей и 
массажистов партийных лидеров и олигархов. Такого нет даже в самых отсталых странах Африки и 
Азии. Вместо почетного звания «народный» ныне нужно говорить: «депутат оранжевых», «депутат 
Юли» или «депутат Януковича». Если в 2004 г. на аппарат Верховной Раде было выделено 306 млн. 
гривен, то в 2006 г. – 606 млн., а в 2007 г. – 715 млн. Расходы на президента и его ДУСю (Державне 
управління справами) на 2007 г. превысили 713 млн. гривен; на секретариат Кабмина – 307 млн. 
Если в 1994 г. депутатская получка была эквивалентна 100 долл., то сегодня 3500 долл., то есть 
выросла в 35 раз! Интересная математика: наш уровень жизни обратно пропорционален уровню 
жизни наших «слуг» [7]. С одной стороны, они говорят о борьбе с коррупцией, а с другой, 
списывают миллиарды долларов долгов компании ЕЭСУ и разворовывают государственные 
средства. Из 24 миллиардов за «Криворожсталь» 7 миллиардов до сих пор не может найти даже 
следственная комиссия [12, с. 2]. 

Чем меньше политическая «элита» способна выполнять свои функции, тем быстрее она 
утрачивает контроль над обществом. Социологические исследования в Украине в 2004 г., показали, 
что 82,4% респондентов «не знали кому верить»; 74,6% считали, что «все, кто приходит к власти, 
заботятся только о том, чтобы набить собственный карман, а 94,3% были убеждены, что «политики 
должны нести ответственность перед обществом»» [4, с. 71, 74, 76]. В 2006 г. 56% опрошенных 
граждан отметили, что ни один орган власти не печется о социальной защите населения Украины 
[16]. Странно, но факт: собственной алчностью новая украинская политическая и экономическая 
элита сама агитирует против себя. 

Четвертая причина заключается в стремлении зарубежных капиталистов поправить 
свои дела за счет Украины. Они стремятся проникнуть в ее экономику путем создания 
смешанных предприятий и установления контроля за их хозяйственной деятельностью, добиться 
сворачивания наукоёмких производств, не допустить образования самостоятельного мощного 
государства. 

Эти и другие причины пагубно сказались на развитии украинского общества. Расчеты на то, 
что переход от общенародной (государственной) формы собственности к частной и к рыночным 
отношениям создаст более эффективный способ производства и рост ВВП не оправдались. Если 
взять индекс физического объема валового внутреннего продукта 1990 г. за 100%, то в 1991 г. он 
составил 91,3%, 1992 г. – 82,3, 1993 г. – 70,6, 1994 г. – 54,4, 1995 г. – 47,8, 1996 г. – 43, 1997 г. – 
41,7, 1998 г. – 40,9, 1999 г. – 40,8, 2000 г. – 43,2, 2001 г – 47,2, 2002 г. – 49,7, 2003 г.– 54,4, 2004 г.– 
61% [23], 2005 г.– 63% [8]. Эти данные красноречиво свидетельствуют, что новая власть проявила 
неспособность в решении хозяйственных вопросов. Она не приумножила, а бездарно растратила 
имевшиеся ресурсы.  

В результате откровенного исповедования олигархами аморальных путей успеха и 
иждивенческо-потребительского духа у людей исчезла связь между ударным трудом и заработной 
платой. Многие из них пришли к выводу в бессмысленности честного труда. По признанию 
И. Богословской, если 8 лет назад лишь до 15% студентов-юристов хотели работать в 
контролирующих органах, то сегодня – до 90%. Объясняют они это желанием иметь машину, 
квартиру, дом, ездить за границу. Другими словами, они заявляют: «Я хочу получать взятки» [15].  

Допущение полной реализации идеалов свободы привело к ущемлению идеалов 
справедливости и равенства. Рабочий класс так и не стал «классом для себя». За годы 
независимости Украины он превратился из «класса для партгосноменклатуры» в «класс для 
олигархов». Надежды рабочих, крестьян и интеллигенции на улучшение своего материального 
положения не сбылись. В 2006 г. долги по зарплате выросли в 17 регионах и превысили 0,5 
миллиарда долларов [5]. Оказавшись без работы, около 6 млн. граждан Украины вынуждены были 
уехать на заработки за границу [8]. Призыв Президента к богатым помочь бедным не был услышан. 
Согласно опросам, в 2006 г. к среднему классу себя причисляли 17% украинцев. Каждый ⅓ 
украинец относил себя к бедным, 45% – к небогатыми. И только 0,1% украинских граждан считали 
себя обеспеченными людьми. В крайней бедности проживали 2 млн. человек, чувствовали себя 
бедными 68% населения. Каждый ⅓ житель Украины не мог прожить на зарплату, 45% населения 
едва сводили концы с концами, получая доходы ниже минимального уровня [14]. На вопрос 
социологов «На что хватает денег украинцам?» ответили: «Абсолютно на все» – 5,1% 
респондентов, «На все, кроме ценных вещей» – 33,5%, «Только на еду» – 38,1%, «Не хватает даже 
на еду» – 23,3% [5], т.е. почти ⅔ жителей страны влачат жалкое существование. Пенсионерка 
Лариса из Киева писала: «Пенсия составляет 358 гривен. Зато себе депутаты и высшие чиновники 
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установили зарплату в 14 тыс. гривен в месяц и выше, что в 3 раза превышает годовую пенсию 
большинства пенсионеров. Такую политику в отношении беднейших слоев населения я бы назвала 
скрытым геноцидом. Создается впечатление, что нас хотят сжить со свету, чтобы не путались под 
ногами и не просили есть. Перестаньте считать нас обузой! Ведь все, что окружает нас и вас, 
правыми и неправыми путями вами присвоено и дает вам колоссальные доходы, все это создано и 
построено нашим поколением. Без всего этого вам грош цена! Так извольте вернуть нам то 
немногое, что позволило бы достойно жить в старости» [10]. В этой связи напрашивается 
четверостишие В.В. Маяковского: 

Чего кипятитесь? 
Обещали и делим поровну: 
одному – бублик, 
другому – дырку от бублика. 
Это и есть демократическая республика [13, с. 490]. 
Резкое снижение уровня жизни людей привело к уменьшению их рождаемости, ухудшению 

здоровья, вымиранию и сокращению численности населения. Если в 1989 г. в Украине проживало 
52 млн. человек, то к концу 2006 г. численность ее населения сократилось до 46 млн. [27], т.е. оно 
уменьшилось на 6 млн. человек. Похоже, что некоторые государственные работники и олигархи 
действуют по принципу кампучийского реакционера Пол Пота: «сохранить вас – не приобретение, 
уничтожить вас – не потеря». Если дело так и далее будет обстоять, то по прогнозам ООН, к 2050 г. 
нас может стать меньше на 20 млн. (на 40%). Для сравнения: за годы Великой Отечественной 
войны страна потеряла 8 млн. человек [8].  

Сбросив с «корабля современности» большой багаж «проклятого социалистического 
прошлого» и не предложив людям лучшего», т.н. «демократы» нарушили основополагающие устои 
миллионов граждан, которые вслед за поэтом О. Мандельштамом стали повторять «Мы живем, под 
собою не чуя страны». Многие люди перестали ориентироваться в сложившейся общественно-
политической ситуации. Согласно исследованию Н. Шульги, в Украине в 2002 г. 18% опрошенных 
считали себя населением СССР, 30% – населением родного города, района и села, 9% – региона. 
Населением Украины считали себя лишь 35%, европейцами – 3%, гражданами мира – 6% 
опрошенных [17]. 

Еще античные мыслители писали о том, что при олигархической форме правления 
государство, раздираемой враждой богачей и бедняков, будет воевать само с собой. Колоссальный 
спад промышленного и сельского хозяйственного производства, обнищание большинства 
населения Украины, падение уровня общей и политической культуры, рост преступности и 
аморализма, породили в апреле 2007 г общенациональный кризис. Он сопровождался 
конституционным, президентским, парламентским, правительственным и иными кризисами. 
Украина уж в какой раз разделилась на разноцветные лагеря и вступила в полосу 
непрекращающихся митингов. В ходе самого напряженного в истории независимой Украины 
политического противостояния явно прослеживается дефицит не только денег, а и совести. 
Олигархические группировки, стремясь обеспечить себе безраздельное господство, продолжают 
разрушать идеалы и нормы свободы и демократии, пытаются превратить институты гражданского 
общества в придаток своего предприятия и выдавить подавляющее большинство людей из 
нормальной общественно-политической жизни. 

Действия украинских горе-реформаторов по либерализации общества в очередной раз 
показали несостоятельность выводов американского исследователя Ф. Фукуямы, который в 1990 
году с пафосом писал: «То, чему мы, вероятно, свидетели, – не просто конец «холодной войны» или 
очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение 
идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как 
окончательной формы правления» [26, с. 355]. Столь категорическое утверждение о невозможности 
мирового разума найти альтернативную идеологическую концепцию, способную состязаться с 
идеями либерализма, несостоятельно, как в силу того, что его принципы свободы и демократии 
довольно абстрактны и не всегда подтверждаются практикой; так и потому, что его современная 
модификация в виде неолиберализма уже откорректировала исходные позиции классического 
либерализма. Хваленный либерализм изначально противоречив. Руководствуясь его ценностями, 
индивид может либо добиваться успеха незаконными и аморальными путями, либо уйти от 
реальной жизни в мир алкогольных и наркотических иллюзий. Выбор, как видим небольшой: 
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человек либо сам должен грабить других, либо его будут грабить другие. В любом случае он 
перестает быть гуманистом. В этом ахиллесова пята либерализма. 

Народу надоело, образно говоря, «таскать каштаны из огня», т.е. трудиться для выгоды 
других. Многие рядовые граждане все чаще ставят вопрос: «Что делать, чтобы с этим покончить?». 
Для выхода страны из кризиса, думается, следует прежде всего устранить указанные причины, 
сдерживающие ее развитие. 

Во-первых, надо предложить обществу новую базовую ценность политической 
культуры. Ориентация на такие ценности, как власть, собственность, класс, нация, рынок 
порождают антагонистические противоречия между людьми, ведущие к разрушению сущности 
человека и превращению homo sapiensa (хомо сапиэнса – человека разумного) в «homo skotinusa» 
(«хомо скотинуса» – домашнее животное; грубого подлого человека). С учетом установки 
индивидов на политическое поведение в отношении будущего и своего места в нем, следует 
формировать гуманистическую, или этикоцентристскую политическую культуру, базовой 
ценностью которой должен стать сам человек со всеми его потребностями и интересами. Такая 
политическая культура поможет преобразованию эгоистической природы человека, 
руководствующегося принципом «человек человеку волк», в гуманистическую, формированию у 
людей таких качеств, как честность, порядочность, человечность, сострадание, отзывчивость, 
вывести их из состояния «войны всех против всех». Главной добродетелью государства и других 
политических институтов с незапамятных времен считается справедливость, т.е. то, что служит 
общей пользе. Поэтому вполне оправданным будет признать, что те институты власти и 
управления, которые продемонстрировали свою несправедливость, должны быть заменены на 
новые. 

Во-вторых, вместо принципа «цель оправдывает средства» следует использовать в 
политике принцип «как цель, так и средства должны носить гуманный характер». На основе 
базовой и иных ценностей этикоцентристской политической культуры необходимо подготовить 
концепцию построения гуманного общества. Для разработки привлекательного образа будущего 
Украины, путей, средств и методов гуманизации общественных отношений не лишним будет 
создать группу теоретиков-интеллектуалов, своего рода «мозговой трест», как это сделал в США 
президент-реформатор Ф.Д. Рузвельт в период великого экономического кризиса. Все нововведения 
в стране должны строиться на реальных запросах людей, а не на идеологических догмах и 
стереотипах. Пора окончательно усвоить урок истории, что альтернатива «капитализм или 
социализм» по своей сути является ложной. Какую бы разумную социальную инженерию не 
использовали их сторонники и каких бы успехов они не добивались все равно они допускают 
антигуманные действия, т.к. свою цель видят в установлении господства одного класса над другим. 

Центральной в концепции гуманного общества может стать идея сплочения населения 
страны вокруг процветающего государства, борющегося с привилегиями меньшинства и 
создающего благоприятные условия для развития большинства граждан, способствующего 
быстрому росту среднего класса.  

Архиважно преодолеть отчуждение трудящихся от собственности. Выше права свободно 
распоряжаться собственностью должно стоять право каждого человека на жизнь и стремление к 
счастью. Право на частную собственность возникло благодаря государству, а потому оно обязано 
регулировать процесс ее развития. Допущение им «свободного» развития частной собственности 
неизбежно ведет к отчуждению у миллионов тружеников продуктов их труда небольшим числом 
алчных к богатству дельцов и, следовательно, мешает осуществлению их «священного» права на 
собственность. Государство обязано обратить особое внимание как на создание эффективной 
системы производства, так и на формирование справедливой распределительной системы, 
повернуться лицом к «забытому» человеку. Специальные государственные и общественные органы 
должны следить за тем, чтобы материальными и духовными благами пользовались только те, кто 
их производит и в количестве, эквивалентном затраченному ими труду. Присвоение кем бы то ни 
было чужих результатов труда следует приравнивать к воровству и карать виновников такого 
преступления по самым строгим меркам закона. В обществе должны утвердиться верховенство 
закона как института социального контроля и «свобода в законе» как право и возможность не быть 
зависимым от самовластной воли другого человека. 

Человек-гуманный должен руководствоваться в своем поведении принципами истины, 
разумности, справедливости, солидарности, сотрудничества, ответственности и не причинять вреда 
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другим людям, обществу и природе. Он должен пресечь практику жить без законов, кодексов и 
моральных принципов, исключить из жизни войны, революции и прочие виды насилия. 

В-третьих, требуется добиться повышения уровня политической культуры и 
активности граждан страны. Ни при каких обстоятельствах не следует забывать о следующих 
трех взаимосвязанных закономерностях: 1) степень демократизации общественной жизни 
определяется уровнем политической культуры членов общества; 2) основным источником 
формирования и развития политической культуры является утверждение народовластия; 3) 
прочность и эффективность политической системы общества прямо пропорциональна степени 
социальной активности трудящихся и обратно пропорциональна степени авторитаризации и 
бюрократизации общественной жизни. «Власть элиты должна сдерживаться, – подчеркивали 
Г. Алмонд и С. Верба. – Противоположная роль гражданина как активного и влиятельного фактора, 
обеспечивающего ответственность элит, поддерживается благодаря глубокой приверженности 
нормам активного гражданства, равно как и его убежденностью, что он может быть влиятельным 
гражданином [1, с. 276].  

Рабочий класс должен сам активно бороться за то, чтобы превратиться из «класса для 
олигархов» в «класс для себя». Аналогичная трансформация должна произойти и с другими 
социальными группами населения. Для этого им необходимо преодолеть отчуждение от власти и 
начать соучаствовать в руководстве и управлении общественными делами. Рядовым гражданам 
нужно проявить глубокое понимание необходимости формирования стабильной 
демократической политической элиты, обладающей высокой социальной представительностью и 
высокой групповой интеграцией, «элиты знаний и морали», ибо выход из кризиса могут 
обеспечить лишь мудрые и честные. Сформировать такую элиту можно лишь при наличии зрелого 
гражданского общества. Рыночные отношения сдерживают его создание поскольку 
противопоставляют людей в качестве соперников и конкурентов. Его можно сформировать лишь на 
основе принципов солидарности, равноправия и справедливости. Жителям Украины не следует 
забывать, что «каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает». Поэтому им 
необходимо позаботиться о делегировании в органы власти и управления своих лучших 
представителей; выработать систему реального контроля за деятельностью работников 
государственных и общественных учреждений; создать эффективный механизм отзыва не 
оправдавших их доверия политических деятелей и управленцев. 

В-четвертых, необходимо принять эффективные меры по пересечению вмешательства 
зарубежных государств во внутренние дела Украины. Мы не должны проявлять квасной 
патриотизм, равно как и походить на «Иванов Непомнящих», забывших славные страницы своей 
истории. Не следует топтать свои славянские корни в угоду американцам и клянчить у Запада 
милостыню. На первом месте должны быть интересы народа Украины, а не западных 
производителей и финансистов. Обращаясь к главе государства, С. Добрицкая с болью за свою 
страну писала: «И еще одна просьба: не заставляйте меня идти в Европу, я рождена на ее земле (или 
зря у меня стоит «отлично» в аттестате по географии?), не желаю унижаться перед другими 
державами, к чему вы вынуждаете меня своими указами» [3]. 

Таким образом, чтобы преодолеть конфронтационность и кризисные явления в нашем 
обществе, обеспечить его динамичное развитие следует, на наш взгляд, прежде всего осуществить 
модернизацию политической культуры, сформировать её этикоцентрическую модель, базовой 
ценностью которой должен стать человек-гуманный, руководствующийся в своем поведении 
принципами истины, добра и справедливости. 
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SUMMARY 
 
The article deals with the importance of the basic value of the political culture in the development 

of a modern Ukrainian society. The author underlines the objective necessity of formation of humanistic 
(ethicocentric) political culture of the citizens, the basic value of which should be the Man himself. 

 
 

Г.М. ВАСИЛЬЧУК 
 
ПОЛІТИЧНА СИСТЕМА РАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 1920-х-1930-х РОКІВ: СУЧАСНІ 

КОНЦЕПЦІЇ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ 
 

Історія становлення і функціонування радянської політичної системи 20-х – 30-х рр ХХ 
сторіччя завжди була і залишається пріоритетним напрямком для суспільних наук. Радянські 
історики розглядали цей період однобоко, дотримуючись монометодологічних принципів, 
зосереджувалися на керівній ролі комуністичній партії, уникали проблеми повсякденного життя 
партійно-радянської номенклатури, взаємин влади і суспільства, інших політичних партій, не 
аналізували альтернативні моделі розвитку політичної системи. 
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Об’єктом дослідження поданої історіографічної розвідки, обрана сучасна зарубіжна 
історіографія проблеми політичного розвитку СРСР та УСРР 20–30-х років ХХ сторіччя, а 
предметом - її концептуальні засади та тематичні пріоритети. Слово «сучасна» стосується тієї 
наукової літератури, яка з’явилася російською, англійською, німецькою та іншими мовами 
протягом 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. або в перекладах. 

Російська історіографія також є зарубіжною, тому що історична наука Російської Федерації 
має власну організаційну систему і відповідний державницький статус, яка вирізняється низкою 
світоглядних основ. Вона частково успадкувала традиції дореволюційної і радянської науково-
історичних шкіл. Сучасна зарубіжна історіографія налічує сотні монографій та статей, присвячених 
з’ясуванню радянської політичної системи, соціальної історії, сталінської модернізації, причин, 
обставин та наслідків репресій. Лише формальний перелік назв праць зарубіжних політологів, 
соціологів та істориків може претендувати на великий фоліант. Мета статті, полягає в тому, щоб 
виявити тематичні пріоритети, концепції, тенденції і напрямки зарубіжної історіографії, тобто 
здійснити, хоча б частково, об’єктивний історіографічний огляд літератури. 

З’ясування становлення політичної системи СРСР російською історіографією відбувалося 
шляхом ґрунтовних історико-документальних досліджень державних установ, політичних партій, 
партійно-радянської номенклатури, а також вивчення особливостей внутріпартійної боротьби у 20-
х рр. Відомим знавцем історії формування радянських державних структур є російська дослідниця 
Т.П. Коржихіна, яка на початку 90-х рр. опублікувала низку фактологічних, джерелознавчих та 
історіографічних праць з питань становлення і розвитку державних органів влади в СРСР1. Її 
монографічні розвідки, якими вона переймалася ще у 80-х рр., не вирізняються модерними 
пізнавальними технологіями, позаяк вона висвітлює еволюцію державних форм управління, 
загальну чисельність та персональний склад радянських чиновників.  

Пріоритетною, хоч і малоефективною з точки зору методології, залишалася проблема 
становлення, розвитку і занепаду СРСР, політичного колапсу радянської системи влади, її витоків. 
Покоління істориків, яке оперувало категоріями «радянське суспільство», «історія СРСР», 
продовжувало досліджувати традиційні аспекти перехідного періоду, «воєнного комунізму», непу, 
соціальної неоднорідності суспільства, тобто його класової інтерпретації, а не структурованості, 
одержавлення економічних основ життя, відносин міста і села2. На таких концептуальних засадах 
перебували дослідники радянського періоду В.П. Дмитренко, І.Є. Зєлєнін, В.П. Данилов. Питання 
політичного банкротства більшовиків на початку 20-х рр. висвітлюються у книзі під редакцією 
В. Журавльова3, особливості боротьби за владу постають у колективній монографії за участі 
О.М. Боханова, М.М. Горинова, В.П. Дмитренка4. Їхня праця з’явилася на початку ХХІ ст., але 
теоретично вона залишається на рівні першої половини 90-х рр., адже автори користуються 
концепцією про командно-адміністративну систему, централізацію влади, адмінресурс. Російські 
історики із західноєвропейських країн також виявляли зацікавлення історією СРСР, виокремлюючи 
утопічність політико-економічних намірів влади, її глобальних соціальних експериментів5. Всі, хто 
переймався проблемами радянської доби, ставили знак тотожності між російською та радянською 
історією, тобто підкреслювали факт політико-адміністративної спадковості. Така тенденція виразно 
простежується у працях Г. Попова6, А.Г. Вишневського про «консервативну модернізацію» в 
СРСР7. 

Монографія А.Г. Вишневського вирізнялася модерним політологічним аналізом історії 
розвитку культурно-політичних революцій, сепаратизму і федералізму, “імперського централізму” і 
федералізму, національних відносин в СРСР, його самодержавницьких традицій. Автор розглядає 
наслідки модернізацій них процесів, які торкнулися політичних, соціальних, економічних, 
духовних основ суспільного розвитку, але не мали завершення. Дослідник простежує зв’язок 
російської державотворчої традиції з формуванням моноцентричної системи влади в СРСР8, відтак 
скептично оцінює виразну ідеалізацію патріархальних і державницько-патерналістських історичних 
форм, яка спостерігаються сьогодні у наукових працях, не кажучи вже про політикум Росії. 
Інноваційними є оцінки Вишневським «радянського соціалізму», котрий «консервував і захищав 
приречені історією на занепад принципи й інститути доіндустріальних, сільських, феодальних 
суспільств. Його дослідження виявилося своєрідним концептуальним проривом у з’ясуванні 
соціально-політичних відносин в суспільстві 20-х років. 

У 90-х рр. ХХ ст. та особливо на початку ХХІ ст. історія виникнення і функціонування 
партійно-радянської еліти стала «модною», яка певною мірою компенсувала традиційний напрямок 
висвітлення «керівної і спрямовуючої сили суспільства» – КПРС, але зі знаком мінус. Дослідники 
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аграрної історії виділяли «слабкість партійно-радянської номенклатури на місцях»9, 
соціокультурних відносин – засвідчували «абсолютизацію авторитаризму, що доходив до крайньої 
форми – тоталітаризму», показували механізм підпорядкування державних інститутів влади 
партійними органами10. Проблему становлення системи партійного контролю над правоохоронною 
у 1921–1925 рр. розвинув Б.В. Павлов, торкаючись «кадрової політики», «впливу партійної 
структури на кадрову політику в структурах правопорядку»11. Історики почали вивчати «культуру 
нової еліти», тобто «партійних вождів», які копіювали у побуті спосіб і стиль життя «скинутих 
багатіїв», використовуючи партквиток як хлібну картку12. У 1921–1925 рр., на переконання 
В.М. Бровкіна, відбувалося становлення «диктаторської політичної культури»13. 

Досліджуючи побутові питання партійно-радянської номенклатури, деякі історики вказують 
на обмеженість концепції тоталітаризму, як методу пізнання політичної системи14, тому що він 
стосується глобальних явищ, а принцип повсякденності дозволяє виявити не лише уклад життя 
соціального прошарку, яким була партійна еліта. Вони вивчають архівні джерела для з’ясування 
біографій регіональних керівників ВКП(б)15, формуючи загалом своєрідний напрямок в 
історіографії політичної історії радянського суспільства. 

Авторитетним дослідником державного апарату управління та політичної системи в СРСР 
1920–30-х рр. є російський історик Є.Г. Гимпельсон. Він  автор низки ґрунтовних монографій, які 
побачили світ у 90-х рр. ХХ – на початку ХХІ ст. У 1998 р. вийшла його монографія про радянських 
управлінців у 1917–1920 рр., у якій автор розглянув феномен формування «номенклатури» на 
початку 20-х рр., яка згодом набула повного розвитку, а також зосередився на «політико-
моральних» характеристиках функціонерів державного апарату16. В одній із статей дослідник 
зупинився на з’ясуванні виключно політичного і морального обліку номенклатури, виокремлюючи 
її культуру, психологію, навички, обґрунтовуючи появу самого терміну у 1923 р.17 Вчений 
розвінчує міф про участь робітників в управлінні державою, вказуючи на політичні обставини 
формування «радянського чиновництва»18, яке виявилося тоді без досвіду державного регулювання, 
малописьменним і малокультурним19. Політична еліта мала вищу освіту, хоча далеко не вся, але у 
20-х рр. основним критерієм була відданість партії, революції, ідеям соціалізму. Своєрідним 
підсумковим дослідженням цього напрямку стала його монографія про становлення та еволюцію 
радянського державного апарату управління у 1917–1930 рр., тобто розширена і суттєво доповнена 
версія попередніх праць Гимпельсона20. Формування номенклатури партійно-державних органів 
влади історик Гимпельсон розглядає в контексті радянської політичної системи  

Російська історіографія історії розвитку радянської політичної системи виокремила 
проблему відносин влади і суспільства. Вона постає у статтях І.В. Павлової, А.Г. Авторханова21, у 
колективній роботі за редакцією О.М. Яковлєва про драму російської історії22. Оригінальною є 
точка зору І.В. Павлової стосовно визначення ролі «влади» і «суспільства», яка вважає владні 
структури радянської системи ширшими за впливом, тому що влада уособлювала державу як 
політичний інститут. Російський дослідник «громадянської конституційної свідомості» 
А.Я. Лівшин взагалі ставить під сумнів існування радянського суспільства, зосереджуючись на 
питаннях ментальності, використовуючи листи громадян до органів влади23. Він вважає, що 
держава у роки непу не встигла налагодити механізм управління суспільством. Питання справді 
варто уваги, якщо врахувати десятки мільйонів безпаспортних селян, не кажучи про класову теорію 
застосування права, штучну соціальну диференціацію населення. 

Функціональний аспект політичної системи тоталітарного типу розкривають науково-
історичні і документальні праці про діяльність органів радянської політичної цензури. Цієї теми 
торкалися Т.П. Коржихіна, А.В. Блюм, Т.М. Горяєва24. Опубліковано видання, які висвітлюють 
політико-ідеологічний механізм застосування цензури у царині літератури25, а також показують 
основні етапи її становлення і розвитку26. У 1996 р. побачило світ двотомне видання політичної 
історії Росії – СРСР – Російської Федерації, перший том якого завершується початком ХХ ст.27, а 
другий охоплює наступне століття 

Традиційно актуальною і пріоритетною темою для зарубіжних політологів та істориків є 
проблеми національних відносин в СРСР та державного будівництва. Ними дуже прискіпливо 
переймалися західноєвропейські та східноамериканські дослідники. Декілька видань поспіль 
витримує російськомовний варіант книги Ніколя Верта – французького дослідника історії 
становлення і розвитку радянської держави. Вона має форму навчального посібника, що активно 
використовується в Росії28. Аналізуючи особливості формування унітарної держави, Н. Верт 
підкреслює роль європейських країн у здобутті державної незалежності поляками, фінами та 
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прибалтійськими народами. Україна, яка була найбагатшою частиною Російської імперії, втратила 
незалежність, шукаючи підтримки з боку Німеччини, Франції, Польщі29. Чергове видання 
французького історика з’явилося у 2006 р.30 

Національний аспект радянської історії завжди перебував у полі зору німецької історичної 
науки. На початку 90-х рр., коли політична криза в СРСР виявилася руйнівною для унітарної 
держави, дослідники з Німеччини намагалися з’ясувати політично-економічні причини розпаду 
організаційного центру соціалістичного табору. У 1990–1991 рр. вийшли перші розвідки Антоніо 
Петера і Роберта Майєра31, які висвітлювали особливості національно-державного розвитку СРСР 
20–30-х рр. крізь призму теорії та практики сталінізму. У 1994 р. побачила світ книга німецького 
історика А. Каппелєра про Україну32. 

У 1998 р. німецький історик Манфред Гільдермайер, котрий нещодавно очолював секцію з 
національного питання в СРСР на МКІН в Сіднеї, опублікував ґрунтовну монографію «Історія 
Радянського Союзу. Становлення і розпад першої соціалістичної держави»33. Фактично робота 
Гільдермайера стосується переважно політичного та соціально-економічного розвитку радянського 
суспільства, судячи зі змісту та викладу матеріалу. Він показує формування унітарної держави 
диктаторського типу, позаяк сталося поглинання державних структур партійними. Для Дітріха 
Гейера, котрий намагався з’ясувати еволюцію національних держав Центральної та Східної 
Європи34, методологічною основою, судячи з його оцінок та висновків, стали сучасні принципи та 
підходи теорії цивілізацій і тоталітаризму. Розділ його статті «Федерація чи національна держава: 
Росія і Україна в порівнянні» висвітлює сучасні проблеми, але під ретроспективним кутом зору. 

На початку ХХІ ст., незважаючи на неоднозначні інтеграційні процеси в країнах Західної 
Європи, інтерес науковців до національної тематики 1920–30-х рр. в СРСР не згас, а навпаки 
активізувався. В США і Канаді, де проблематика національно-державного будівництва в СРСР 
завжди була пріоритетною, з’явилося молоде покоління дослідників, якщо порівнювати його з 
епохою Р. Пайпса, Д. Армстронга, Б. Левицького та інших. Так, у 2001 р. американський історик 
Террі Мартін видрукував монографію «Імперія позитивної дії: нації та націоналізм в Радянському 
Союзі. 1923–1939»35. Вона вирізняється ґрунтовною джерельною базою, у тому числі архівними 
документами і матеріалами, чого не було у його попередників – вчених 50–70-х рр. Т. Мартін 
проаналізував десять архівів в Україні та Росії, відтак широко висвітлює особливості здійснення 
національної політики. СРСР, на переконання американського дослідника, не мав ознак класичної 
імперії, тому що сприяв культурному розвитку колишніх національних окраїн, не досяг справжньої 
федерації, позаяк представляв широку форму унітарної держави. 

Модернізація національних відносин по-більшовицькому є предметом висвітлення 
монографії Френсіни Хьорш «Імперія націй: етнографічні знання і створення Радянського союзу»36. 
Автор показав комуністичне форсування національних відносин, розкриваючи своєрідний стрибок 
етносу від феодального-племінного рівня до радянських націй. Інший американський дослідник 
національної політики в СРСР Девід Бранденбергер, монографія якого з’явилася у 2002 р.37, вивчає 
ставлення органів радянської влади до російськомовного населення. «Російський націоналізм», на 
думку цього дослідника, Сталін використовував для розбудови держави, розвиваючи російську 
культуру, вишукуючи інтегруючий образ з історичного минулого Росії. Вчений простежив також 
вплив міфологізованого історичного минулого Російської імперії та СРСР на програми підручників 
з історії, на формування нової національної ідеї. 

Проблеми політичного розвитку радянського суспільства, які для зарубіжної історіографії 
«доперебудовної доби» були завжди важливими, не втратили науково-пізнавальної актуальності. 
Політична історія стала для дослідників пріоритетною, а її вивчення відбувається в контексті теорії 
повсякденності, модернізації, тоталітаризму. Якщо розглядати праці з цього питання за 
хронологічним принципом, то варто пригадати книгу Габора Ріттершпорна про соціально-політичні 
конфлікти в СРСР, опубліковану у 1991 р.38 Початок становлення системи ГУЛАГу та радянських 
в’язниць у 1917–1934 рр. дослідив М. Якобсон39. У 1995 р. видавництво Кембріджського 
університету видало збірник наукових статей, присвячених сталінським репресіям40. Вступ до нього 
написала Роберта Маннінг, яка разом з І. Гетті, власне, упорядкувала цей збірник. Політичних 
репресій стосувалися розвідки І. Гетті, Р. Турстона, Д. Гоффмана, Р. Маннінг, Ш. Фітцпатрік, 
Х. Куромія, С. Уїткрофта, Л. Віоли. Багато фактичного матеріалу, особливо в статтях Куромія, 
Уїткрофта, Маннінг, стосуються України, її соціально-економічного розвитку. 

Комуністична еліта, яку уособлювали діячі Комінтерну, що перебували у Москві 20–30-х 
рр. ХХ ст., постає у книзі М. Бубер-Неймана41. Паралельне повсякденне життя двох диктаторів ХХ 
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століття – Гітлера і Сталіна показав англійський вчений Аллан Буллок42, зосереджуючись також на 
соціально-політичних аспектах розвитку України. Про політичну діяльність Сталіна у 20-х рр. 
писав канадський професор Н. Перейра43. 

Сучасна німецька історіографія теоретичних та історичних проблем сталінізму 
представлена, крім вже згаданих, працями С. Плаггенборга44, Хьорста Мьоллєра45. Кожен твір 
заслуговує детального наукового аналізу, критичного з’ясування, коментарів, але це тема окремого 
дослідження. Німецькі історики з’ясовували походження сталінізму, тобто ідеологію державного 
тероризму проти власного народу, відслідковували наслідки, методи і мотиви політичних чисток.  

Італійський дослідник соціально-політичної історії розвитку українського суспільства 1920–
30-х рр. Андреа Граціозі відомий своїми монографічними дослідженнями, які опубліковані 
російською мовою46. Вони висвітлюють відносини більшовиків і селян протягом 1918–1919 рр., 
хоча видається малообґрунтованим застосування терміну «націонал-соціалізм» щодо подій, які 
відбувалися в Україні періоду громадянської війни. Політика і культура, становлять предмет 
науково-історичних досліджень відомого німецького історика-мистецтвознавця Карла 
Аймермахера. У 1998 р. він опублікував дві книги російською мовою47.  

Підсумовуючи історіографічний огляд сучасної наукової літератури зарубіжних істориків з 
питань політичних відносин в СРСР 20–30-х рр. ХХ ст., слід визначити її проблемно-тематичне 
розмаїття, а також два пріоритетних напрямків: національно-державне будівництво й 
функціонування політичної системи. Концептуально зарубіжна історіографія віддзеркалює сучасні 
пізнавальні методи і підходи, які давно використовуються на Заході – теорію модернізації, 
цивілізаційності, повсякденності, тоталітаризму. Вони позначилися на тлумаченнях, висновках і 
змістові великої низки монографій позаукраїнських дослідників. 
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SUMMARY 
 

In clause the author investigates historiographic achievements of foreign scientists in the field of 
studying of political development of the Soviet society in 1920-1930-th. Pays attention on to its problem-
thematic variety and priority directions of researches. 

 
 

В.М. ВАСИЛЬЧУК 
 

НІМЕЦЬКИЙ ЕТНОС УКРАЇНИ  
В ОБІЙМАХ РАДЯНСЬКОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ  

ТА ГОЛОДОМОРУ (КІНЕЦЬ 20-Х - 30-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ) 
 
Пошуки в 20-30-і рр. в СРСР „націоналістів” та „фашистів”, взагалі репресивні акції щодо 

„ворогів народу”, були зумовлені й тісно пов’язані з адміністративно-наказовими методами 
здійснення внутрішньої політики, мілітаризацією економіки, колективізацією села, насильницькими 
хлібозаготівлями, антирелігійними кампаніями тощо. До цього додавався і міжнародний фактор — 
загострення відносин СРСР з Німеччиною, що вже само по собі спричиняло антинімецьку 
пропаганду. 

Німецький етнічний елемент на теренах України в означений період опинився в залізних 
лещатах найдосконалішої тоталітарної системи в світі. Разом з іншими членами тогочасного 
українського суспільства німці потерпали від безглуздих та нелюдських експериментів по 
модернізації варварської імперії. Німецький етнос був вимушений жити в умовах найжорстокіших 
трансформацій в соціально-економічній сфері. Колективізація, голодомор, депортації – через все 
пройшли німці України в ті криваві роки, коли такі загальнолюдські цінності, як свобода, гідність, 
чесність стали просто оксюмороном. 

Мета поданої історичної розвідки на базі новітніх джерел та літератури прослідити вплив 
всепожираючої радянської системи на сталі форми суспільного й економічного життя українських 
німців в обраних хронологічних рамках. 

Слід зазначити, що незважаючи на недостатність розробки питань життєдіяльності етнічних 
німців на Україні в 20-30-х роках ХХ сторіччя, історіографічна спадщина налічує велику кількість 
як спеціальних, так і узагальнюючих робіт, що стосуються проблем колективізації, голодоморів, 
масових депортацій, в яких опосередковано розкриваються деякі аспекти їх впливу на етнічну 
історію німців. Привертає увагу достатньо великий прошарок зарубіжної історіографічної думки 
1. 

Політична криза радянського керівництва наприкінці 20-х рр. спричинила ревізію 
більшовицької економічної політики, спрямувавши її в русло воєнно-комуністичної моделі. 
Нещадне визискування села, до якого вдалася держава, з особливою силою вразило німецькі 
господарства. Наслідком хлібозаготівельної кризи 1927–1928 рр. стала ліквідація набутків непу і 
запровадження системи управління, що ґрунтувалась на свавіллі й приневоленні, супроводжувалась 
масовими репресіями, різким падінням життєвого рівня селян, приниженням їхньої людської 
гідності тощо. 

Розроблений партійно-державним керівництвом метод заготівлі сільськогосподарської 
продукції включав у себе елемент самообкладання, який розколював село за майновою ознакою на 
ворогуючі групи. Кожному селу встановлювали загальний обсяг поставок, сільські ж сходи 
визначали конкретні завдання для „двору”. Відповідно до закону про самообкладання основний 
тягар лягав на плечі заможних селян, прошарок яких серед німців був досить великим. Тих, хто не 
виконував своїх завдань хлібозаготівлі, спочатку штрафували, при повторному ж порушенні їхнє 
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майно розпродували з торгів. У 1929 р. така доля спіткала 18 тис. господарств. 
Згубні наслідки для села мало проведення суцільної колективізації. Обравши саме її за мету, 

держава, однак, приховувала від населення свої дійсні наміри. Так, у 1927 р. були розроблені 
заходи, начебто спрямовані на дальший розвиток сільської кооперації. На практиці ж 
здійснювалися кроки, які зводили її нанівець. Під виглядом кооперації фактично запроваджувалася 
нова, винайдена радянською владою форма організації праці, яка передбачала усуспільнення 
сільськогосподарських знарядь і перехід до колективного обробітку землі. Кооперація ж, що 
виникла на початку ХХ століття, була задушена надмірними податками, втручанням владних 
органів і практично припинила своє існування. 

Ментальність німецьких селян не сприйняла нав’язуваних у примусовому порядку нових 
форм господарювання — колгоспів і радгоспів. Та одночасно з організаційно-економічними 
перетвореннями, держава погіршувала умови приватного землекористування: з індивідуальних 
господарств вилучали найліпші землі, урізали пільги, обмежували поставки міндобрив тощо. 
Селянство було загнане у безвихідь: йому не залишалося нічого іншого, як іти в колгосп. Середняки 
і заможні, серед яких було чимало німців, старалися вберегти свою власність, не передавати її до 
колективних господарств, але з їхнім бажанням влада не рахувалася. 

Особливих утисків від державних органів зазнавали так звані куркулі та селяни-середняки, в 
числі яких було багато німців. Саме в них убачали головну перешкоду на шляху створення 
колгоспно-радгоспної системи. Майже всі німецькі поселення розглядалися владою як заможні, 
тобто такі, де переважають приватновласницькі інтереси. Відвідавши у лютому 1930 р. села 
Секретарку і Михайлівку Одеської округи, голова Державного політичного управління В. 
Балицький охарактеризував їх так: „Обидва села — типові німецькі заможні колонії, з добрими 
будівлями, з великою кількістю худоби, інвентарю, з міцним куркулем і середняком, чисті й охайні. 
Взагалі, середняк німецьких сіл — це за своєю міцністю куркуль українського села” 2.-Арк.47–48. 

Будучи заможними, німецькі селяни не мали і думки руйнувати усталений спосіб життя, а 
тому до ідеї створення колгоспів і радгоспів поставилися прохолодно і вступати до них не бажали. 
Змінити цю позицію можна було тільки ціною жорсткого адміністративного тиску. За результатами 
першої хвилі колективізації, пік якої припав на початок березня 1930 р., вдалося колективізувати 68 
% німецьких господарств, у наступному році цей показник зріс до 80 % 3.–С.218. 

Керівні органи щораз виявляли невдоволення темпами колективізації німецького села, 
вважаючи, що воно відстає у цьому відношенні від українського. Приймались численні 
„стимулюючі” рішення партійних і радянських органів. На засіданні оргбюро ЦК КП(б)У 6 березня 
1929 р. було визначено головну причину, що стримувала темп колективізації. Вона полягала у 
специфічних умовах німецького села: багатоземелля в минулому, великий прошарок заможних і 
розкуркулених господарств, значний вплив на бідноту з боку середняків і заможних селян у сфері 
національного й релігійного життя, а також недостатня робота партійних і радянських органів 4.-
Арк.45. 

Для здійснення широкомасштабного плану перетворень німецького села до нього з міст 
були направлені, в основному на керівні посади у колективні господарства і сільські виконавчі 
органи влади, „двадцятип’ятитисячники” —представники робітництва та партійні й комсомольські 
активісти. Перед цими міськими емісарами ставилися завдання — бити „куркульського посіпаку” 
до його повного знищення, „здобувати зерно за будь-яку ціну в куркулів, середняків та бідняків, де 
б воно не було заховане: у печах, під ліжком, в коморах чи в обійсті” 5.–С.185. 

Організацією цієї роботи на місцях займалися німецькі секції та окружні комітети партії. 
Вони й добирали та відряджали на село німців-робітників із промислових районів. З їхньої 
ініціативи розгорталися пропагандистські кампанії, які передбачали, зокрема, видання німецькою 
мовою агітаційної і популярної літератури про „вирішальне значення” колективізації та переваги 
колгоспного ладу. Але головним завданням „колективізаторів” була неухильна боротьба з 
„ворожими елементами”, очищення від них державних і господарських органів. Вважалося, що від 
успіху цієї боротьби залежатимуть і темпи колективізації. 

З метою активізації даної роботи вишукувались найрізноманітніші форми і методи. 
Особливо часто практикували заслуховування звітів на бюро ЦК КП(б)У та керівних радянських 
органів. У червні 1931 р. на одному з таких засідань оргбюро ЦК КП(б)У розглядалося питання 
„Про стан та роботу в Пулинській райпарторганізації Київської області”. Констатувалося, що в 
цьому німецькому районі є недостатнім тиск на куркуля, який проник до багатьох управлінських 
ланок, і ставилося завдання — розгорнути „систематичну роботу по очищенню колгоспів від 
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куркульських елементів” 6.-Арк.12. 
Ревниві виконавці планів суцільної колективізації нерідко вдавалися й до відвертого 

свавілля. Тих, хто опирався усуспільненню нажитого своєю працею майна, вони звинувачували у 
підриві радянської влади, навішували їм ярлики «класового ворога» й піддавали покаранню як 
кримінальних злочинців. 

Адміністративні утиски доповнювались податковим пресом, який фактично 
унеможливлював самостійне господарювання. Ці обставини й підштовхнули німецьке населення до 
спроб еміграції взимку 1929/1930 р. Органи влади відразу намагалися перешкодити цій акції, 
принаймні ввести її в контрольоване русло. Занепокоєння спричинялося небажанням радянського 
керівництва черговий раз викликати політичний резонанс та осуд світової спільноти, яка 
насторожено спостерігала за сталінською модернізацією СРСР. 

Партійні органи розробили систему заходів, які мали призвести до засудження еміграції. У 
селах, відомих своїми рішучими емігрантськими настроями, проводилися збори мешканців, на яких 
велась агітація проти виїзду з країни. У більшості випадків це не приносило успіху. Так, у селах 
Мелітопольської округи агітатори майже скрізь чули схожі за змістом відповіді: „Хоч ми й 
засуджуємо еміграцію, а все ж таки навесні поїдемо за кордон” 7.-Арк.39. 

Визнаючи, що основною причиною масової еміграції послужила незгода німецького 
населення з внутрішнім курсом держави, партійне керівництво водночас наголошувало, що до 
виїзду підштовхують й інші фактори: куркульська агітація, пропаганда ззовні, яка ведеться 
головним чином через німецьке консульство, недостатня боротьба на місцях з емігрантськими 
настроями. Насправді ж проблема полягала не в куркульській агітації, а в спотворених виробничих 
відносинах, що силоміць, усупереч волі людей насаджувалися на селі 3.–С.220. 

Особливе занепокоєння влади викликало те, що емігрантські настрої поширювались серед 
усіх прошарків німецького населення. З огляду на це у лютому 1930 р. було прийнято рішення: 
прискорити колективізацію німецького села, активізувати політичну роботу серед бідняцько-
середняцьких мас, для чого направити в національні райони терміном на два місяці групу 
відповідальних працівників з числа партійно-радянських функціонерів, які володіють німецькою 
мовою. 

На початку 1930 р. сталінське керівництво, усвідомлюючи, що найзапекліший опір 
колективізації чинять саме заможні селяни, оголосило про перехід від політики обмеження куркуля 
до політики повної його ліквідації як класу. Остання включала в себе низку жорстоких заходів, у 
тому числі й депортацію. „Куркулі” були поділені на три категорії: ті, що чинять відвертий опір; 
„менш активні вороги”; ті, що не чинять жодного опору. Відповідно перші підлягали арешту й 
ув’язненню, другі найчастіше зазнавали депортації, а третіх переселяли в інші райони республіки, 
залучали до примусових робіт у трудових загонах, на лісоповалах, будівництві доріг тощо. До цих 
категорій було віднесено понад мільйон селян. 

У лютому 1930 р. за спеціальною директивою Держполітуправління розпочалось масове 
виселення до північно-східних регіонів СРСР близько 20 тис. сімей. Зокрема, переселенню 
підлягали всі без винятку німецькі родини. Їм заборонили продавати своє майно, і воно 
розкрадалось або переходило у власність колгоспів. Депортація мала здійснюватись у стислі 
строки, на чому постійно наголошували постанови партійних органів. В одному з таких рішень — 
„Про виселення німців з Миколаївської округи” від 27 березня 1929 р. — „пропонувалося” 
здійснити цю акцію протягом весни. 

Одночасно з соціальною війною тоталітарна держава вела й економічний наступ на 
селянство. Реквізований в Україні хліб та інша сільськогосподарська продукція використовувались 
не тільки для потреб міста і промислового виробництва чи поповнення держфонду СРСР, а й для 
щедрих поставок за кордон. Обсяги хлібозаготівель невпинно зростали: якщо в 1928 р. вони 
становили 14,7 % валового збору, то в 1930 р. — 26,5, в 1931 р. — 32,9, а в 1932 р. — 36,9 % 8.–
С.85. 

Проведення хлібозаготівлі супроводжувалось погрозами, шантажем, незаконним 
утриманням людей під вартою, знущанням над жінками, побиттям селян. Нехтування 
елементарними правами людини було повсюдним явищем, не обминало воно і німецькі села. 

Репресії щодо окремих осіб поєднувалися з економічними санкціями проти громади в 
цілому. Села, які не могли виконати план хлібозаготівлі, обкладались усілякими штрафами і 
заносились на так звану „чорну дошку”. У них припинявся продаж промислових товарів, 
мешканцям заборонялося виїздити за межі свого населеного пункту. Фактично селяни опинялися в 
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економічній блокаді, що в умовах голоду прирікало їх на вимирання. 
Серед німців було чимало тих, хто намагався врятувати голодуючих односельців. За їхньою 

ініціативою створювались продовольчі фонди взаємодопомоги. Таку ж позицію займали і ті німці, 
що представляли місцеву владу: вони не йшли на сліпе виконання планів хлібозаготівлі, а, 
ризикуючи собою, організовували допомогу голодуючим. Наприклад, у Вормській сільраді Карл-
Лібкнехтського району Миколаївської округи один з колгоспів, рятуючи своїх членів від голодної 
смерті, роздав їм по 18 пудів пшениці 9.–С.52. 

Організатори хлібозаготівель розцінювали такі вчинки як потурання „утриманським 
настроям”. На їхню думку, селяни не потребують подібної „жалісливості”, оскільки ніяких 
реальних проблем з продовольством немає. Влада заперечувала факт існування голоду і висувала 
офіційну версію: мовляв, якщо щось і існує, так це не голод, а „симуляція голоду”, інспірована 
куркулями. Засоби масової інформації, виконуючи вказівку ідеологічних відділів партійних органів, 
приховували відомості про розміри лиха на селі, поширювали неправдиві дані. Це викликало гнів і 
обурення потерпаючих від голоду селян. У 1933 р. житель с. Морозово Хортицького району Йоган 
Завадський направив до республіканської німецької газети „Дас Нойе Дорф” лист, у якому з 
обуренням писав: „Я, Йоган Завадський, протестую проти брехні, що пише „Німецька центральна 
газета”. Невірно, що в нас є надлишок їжі. У нас в СРСР найбільший у світі голод та злидні. У 
нашому селі раніше було 103 родини, а зараз залишилося тільки 18: інші згинули, причому різали 
та їли дітей. Я сам задушив та з’їв свою трирічну доньку. Після цього у мене немає більше бажання 
жити. Усе це приніс із собою радянський лад — за це ми можемо йому дякувати... Довше не можна 
витримати цього, це має змінитися. Геть Радянський Уряд! Хай скоріше почнеться війна, і ми тоді 
покажемо, що то значить знущатися з людей. Вам, чортам, ми покажемо. Такий же лист я написав 
до Німеччини. Нехай робітники його прочитають, і тоді у них пройде бажання робити революцію, 
так як оце ми, дурні, зробили. Я нічого не боюся і даю свою адресу” 10.–С.171. 

Цей лист потрапив спочатку до Культпропвідділу ЦК КП(б)У, потім його було включено до 
доповідної записки, надісланої відділом Секретаріату ЦК, особисто П. Постишеву. Але високі 
посадовці охарактеризували його як „контрреволюційний”. Не визнали вони за необхідне і 
спростувати наведені в листі факти голоду та канібалізму. Вони ретельно маскувалися, а подібні 
матеріали, якщо й не знищувались, то відкладались у секретні спецсховища архівів КП(б)У чи 
спецслужб. Саме слово „голод” було вилучено з офіційного вжитку. Тема не підлягала 
обговоренню не тільки на зібраннях трудівників, а й на партійних зборах і навіть у вищих органах 
влади. Особливо ретельно факти приховувались від зарубіжної громадськості. Так, 13 березня 1933 
р., у відповідь на звернення до партійних органів по допомогу голодуючих села Старошведського 
Одеської області, ЦК КП(б)У доручив голові ДПУ В. Балицькому зробити все, аби попередити 
проникнення інформації за кордон 11.-Арк.189. 

Однак про жахливий голод в Україні знали за рубежем. Всупереч намаганням влади 
відомості про це надходили до Німеччини, інших європейських держав і навіть до Америки. У 
багатьох країнах протягом 1932—1933 рр. почали створюватися державні та громадські організації 
по наданню допомоги голодуючим у СРСР. Особливо багато їх було в Німеччині. Тут активно 
діяли такі організації, як „Брати в нужді”, „Фаст і Брілліант”, „Центральний комітет німців 
Чорномор’я”, „Комісія по пересилці пакетів до СРСР” та інші. Вони збирали кошти, продовольство 
і всілякими можливими шляхами передавали в Україну. 

Допомога німецьких громадян відзначалась особливою щирістю й увагою до кожної 
конкретної людини, прагненням надати підтримку якнайшвидше. З подивом писав у своєму листі 
до секретаря ЦК КП(б)У С. Косіора начальник політвідділу Аккаржанської МТС Спартаківського 
району Одеської області М. Полянський: „Місяць тому помер колгоспник, і вдова одержує посилку 
на покриття витрат на похорон. Навіть півторамісячна дитина не забувається — одержує переказ на 
пелюшки” 10.–С.177. 

Організатори допомоги зверталися до співвітчизників з відозвами, у яких закликали нічого 
не шкодувати для голодуючих побратимів. Так, у відозві „Братів у нужді” говорилося: „Допоможіть 
німцям у Росії! Жахливий голод поширюється по Росії. Мільйони людей, селян та робітників, пали 
жертвами голоду. Цілі території вимерли, жах і розгубленість по всіх селах та містах. Ми не 
можемо більше мовчати. На підставі відданості нашій нації, любові до братів, які гинуть, ми 
підносимо перед усіма наш голос. Ідеться уже не про ту чи іншу форму життя, а просто про те, щоб 
врятувати своє життя. Кожний німець доведе свій зв’язок із братами в нужді” 9.–С.54–55. 

Багато українських німців зверталося по допомогу й до німецького консульства в УСРР. 
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Надсилалися листи, вишукувалися можливості зустрітися з консульськими працівниками тощо. 
Жителька с. Вормс Одеської області Амалія Маух направила на ім’я німецького консула лист, у 
якому благала: „Дорогі брати і сестри! Я самітна жінка, маю п’ять дітей та стару матір. Допоможіть 
нам, не дайте померти голодною смертю. Чоловіка засудили на 15 років та заслали на Північ. Ми 
тут без батьківщини, все у нас забрали, усюди нас переслідують. Допоможіть нам, врятуйте від 
загибелі” 12.–С.180. 

Вищі радянські і партійні органи намагалися перешкодити надходженню іноземної 
допомоги. У червні 1934 р. до Москви був направлений колективний лист керівників ЦК КП(б)У, в 
якому висловлювалося прохання вжити заходів по лінії Народного комісаріату закордонних справ 
для припинення допомоги з-за кордону. Зовнішньополітичне відомство мало „заборонити будь-
який виїзд представників консульств у села для роздачі допомоги і проведення провокаційної 
роботи” 13.–С.64. 

Органи Держполітуправління арештовували активних організаторів „гітлерівської допомоги 
і фашистської агентури”, насамперед пасторів, сектантських проповідників, заможних селян, 
відбирали у них кошти, передбачені для розподілу між потерпілими, тощо. Доповідна записка 
голови ДПУ УСРР В. Балицького від 22 травня 1934 р. „Про вплив націоналістичних організацій і 
консульства Німеччини на німецьке населення України та надання йому гітлерівської допомоги” 
свідчить, що силові органи республіки уперто не бажали помічати прагнення німців до 
взаємодопомоги, спільної боротьби за виживання в умовах лихоліття. Перекручуючи факти в дусі 
«пошуку ворогів», вони намагалися довести, що звернення по допомогу продиктовані не тяжким 
становищем людей, а симпатіями до гітлеризму і бажанням скомпрометувати радянський лад  14.-
Арк.1–11. Вдаючись до репресій і жорстоких утисків, державні органи змушували німців 
відмовлятися від зарубіжної підтримки, передавати одержані кошти до різних фондів радянських 
організацій, у тому числі Міжнародної організації допомоги революціонерам.  

Виступаючи у січні 1936 р. на Пленумі ЦК КП(б)У при обговоренні доповіді П. Постишева 
„Про підсумки перевірки партдокументів в КП(б)У та завдання партійної роботи”, В. Балицький 
відзначав: „В Україні ми, перш за все, зустрічаємося з фашизмом польським і німецьким. У 
німецьких районах ми працюємо все ще слабо. У керівництві німецьких районів мали секретарів 
районних партійних комітетів чи голів виконкомів — фашистів. На підривну роботу німців-
фашистів ми повинні звернути особливу увагу…” 15.-Арк.69–70. 

На середину 30-х рр. у вищих ешелонах влади визріла думка про необхідність виселення 
німців за межі республіки. Особливо жорстокі переслідування чекали на тих, хто виступав за 
одноосібне ведення селянського господарства, ігнорував заходи держави щодо суцільної 
колективізації і таврувався радянською пропагандою як „злісний куркульський елемент”.  

20 грудня 1934 р. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову „Про переселення з 
прикордонних районів”, яка дістала однозначне схвалення московського керівництва. Вона 
започаткувала масову депортацію, у тому числі й представників національних меншин. Згідно з 
постановою спеціальним комісіям у районах, де мешкало польське й німецьке населення, належало 
визначити села і скласти списки „антирадянських елементів”, та провести висилку одноосібників, а 
також тих колгоспників, яких „не можна визнати благонадійними в умовах прикордонної смуги” 
16.-Арк.316. 

Фактично усе без винятку німецьке населення підлягало депортації. У зв’язку з цим перед 
місцевими органами влади висувалося завдання: навербувати серед селян Київської та 
Чернігівської областей по дві тисячі найбільш активних прибічників колгоспного ладу і переселити 
їх у прикордонні райони. 

Наступним актом цієї дискримінаційної політики стала постанова ЦК КП(б)У від 23 січня 
1935 р. „Про переселення з прикордонної смуги 8 300 господарств у зв’язку з оборонними 
міркуваннями і про переселення в прикордонні райони 4 000 кращих колгоспників Київської та 
Чернігівської областей”. Держава створювала навколо себе „залізну завісу”, відгороджуючись нею 
від сусідніх країн, і виселення „антирадянських елементів” з прикордонних областей було одним з 
елементів такої політики. Постанова зобов’язувала обкоми партії вести політичну роботу серед 
виселенців. Зокрема, слід було роз’яснювати, що їх відправляють як осіб, які не проявили себе у 
справі зміцнення кордону й колгоспного ладу.  Частина німців мала переселитися на східні землі 
України, а дехто — навіть у далекий Сибір та Казахстан. Cеред етнічних німців Олевського, Н. 
Волинського районів Київської області йшли розмови, що – „Казахстан, куди нас переселяють, – це 
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Азія. Все одно ми там загинемо від жари та голоду. В давні часи цар також висиляв туди німців. 
Виходить, що ми не потрібні Радянському Союзу. Краще би вбивали нас на місці, а не посилали нас 
до Казахстану” 

„Нас переселяють в такий край, де один раз в місяць проходить поїзд, один степ і пісок. 
Коли нам кажуть про добре життя – це невірно, там суцільна пустеля. Ми їдемо на вірну загибель” 
17.-Арк.31–32. 

У Харківській і Донецькій областях для переселенців були визначені окремі райони: 
Красноградрадський, Ольховський, Сахновський, Троїцький, Покровський, Білолуцький, Лозово-
Олександрівський, Дворечанський 17.-Арк.89. Характерно було те, що вони були зовсім неготові 
до приїзду переселенців. Ремонт необхідних приміщень ще не починався. В більшості селах був 
відсутній будівельний матеріал і засоби для проведення ремонту. Керівництво Сахновського і 
Ольховського районів  Харківської області непоставили до відома о термінах прибуття 
переселенців. 

Розгортаються масові чистки партійних і радянських органів, насамперед їхніх низових 
ланок. 15 вересня 1934 р. ЦК КП(б)У прийняв постанову „Про роботу Молочанського райкому 
партії Дніпропетровської області”. У ній говорилося, що сільради і колгоспи району засмічені 
„куркульськими й іншими класово чужими елементами, які проникають навіть на керівну роботу”. 
Особливу активність проявляють „антирадянські елементи, які зв’язані з німецьким фашизмом і 
проводять в районі контрреволюційну роботу”. Місцеве керівництво зобов’язувалось у короткий 
термін укомплектувати всі районні організації політично зрілими працівниками 17.-Арк.89. 

Приховуючи справжні масштаби голоду й перешкоджаючи надходженню допомоги з-за 
кордону, радянське керівництво намагалося у такий спосіб підтримати свою репутацію на 
міжнародній арені. Заявляючи, що будь-яка допомога — це „антирадянська провокація”, режим 
ігнорував елементарну людяність й відгороджувався стіною брехні від цивілізованого світу. Німці 
України виявились практично в центрі роботи репресивної машини держави по придушенню  
щонайменших виявів інакомислення. Саме вони політичним режимом розглядались як потенційні 
шпигуни і зрадники, шкідницьку діяльність яких треба викорінювати у будь-який спосіб. Діапазон 
цієї боротьби був величезним – від звільнення з роботи за національною ознакою, до арешту та 
ув’язнення. Особливою результативністю відзначалась робота каральних органів у місцях 
компактного проживання етносу – німецьких національних районах. Слід додати, що паралельно з 
політичними переслідуваннями, ідеологічного відтінку набули й інші акції, зокрема так зване 
зміцнення прикордонної смуги. Під прикриттям такого гасла здійснювались  депортації німців із 
прикордонних районів. 
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SUMMARY 

 
In article the attempt to consider some aspects of a life of the Ukrainian Germans during 

collectivization and famine in Ukraine is made. In this chronological period the German ethnos has 
appeared in an iron vice of a totalitarian mode that has brought essential corrective amendments in a 
cultural and economic life of the given national element and has led to catastrophic consequences. 

 
 

О.М. ВАГІНА  
 

РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В ЕМІГРАЦІЇ  
(Українська господарська академія в Подебрадах: 1922 -1932) 

 
В умовах реформування вищої освіти України з метою входження до Болонського 

освітнього простору одним з важливих завдань є дослідження витоків інтеграції української вищої 
школи в європейську і світову систему вищої освіти. Українська еміграція 20-30-х рр. ХХ ст. довгі 
часи була відомою лише своїми політичними здобутками. Але значне місце в історичній спадщині 
міжвоєнної еміграції займає досвід функціонування мережі освітніх та наукових закладів, який 
може і повинен бути творчо використаний у сучасних умовах. 

З усіх форм українського культурного процесу в еміграції найбільші успіхи мала вища 
освіта. Головними завданнями вищих навчальних закладів, створених в еміграції, було:                  
1) задоволення потреб української молоді в інтелектуальному й культурному розвитку, набутті 
вищої кваліфікації в обраній галузі фахової діяльності; 2) задоволення потреб майбутньої 
Української держави у кваліфікованих спеціалістах з вищою освітою, що в умовах еміграції 
розумілось як підготовка нових кадрів інтелектуальних працівників, які зуміли б продовжити 
розбудову української науки, розвинути українське мистецтво й літературу; 3) організація і 
проведення наукових досліджень; 4) поширення знань, особливо з галузі українознавства, в 
середовищі українських емігрантів та серед населення європейських країн. 

Ідея заснування в еміграції вищої української технічної школи належить голові 
Українського Громадського комітету (далі – УГК) М.Шаповалу. У березні 1922 р. міністерство 
закордонних справ Чехословаччини (далі – ЧСР) повідомило про свою принципову згоду 
підтримати організацію такої школи з правового та фінансового боків. У квітні 1922 р. міністерство 
повідомило про щомісячні асигнування на організацію академії по 70 000 чеських крон та на 
стипендії студентам по 132 000 чеських крон [1, 8]. 

19 травня 1922 р. відбулося офіційне відкриття Української господарської академії (далі – 
УГА), яка розташувалася в невеликому чеському курортному місті Подебради. Спочатку 
планувалося заснувати українську технічну школу як окремий факультет Українського вільного 
університету в Празі. Але потім членами управи Всеукраїнської спілки сільськогосподарських 
техніків, яка перебувала тоді в еміграції в Тарнові (Польща), було розроблено проект самостійної 
технічної школи з двома відділами: сільськогосподарсько-інженерним та агрономічно-лісовим [2, 
22]. Із членів Спілки було сформовано й основу професорського складу УГА: І.Шовгенів, 
Б.Іваницький, Л.Фролов, В.Чередіїв та ін. У середовищі українських емігрантів було чимало 
фахівців з економіки й кооперації. За їх участю при УГК було створено спеціальну комісію, яка й 
розробила проект третього відділу УГА – економічно-кооперативного [3, 869]. 

У статуті УГА зазначалось, що вона є приватним вищим навчальним закладом, що має 
завдання підготовки "фахівців по агротехніці" [1, 14] з метою їх активної участі в майбутній 
господарчій і державній відбудові України. У статуті знайшли відображення й більш глобальні 
завдання, що ставилися перед академією, а саме: зазначалося, що УГА "має підпирати науковими 
дослідами та мистецькою працею розвиток наук та умінь і дбати про технічний 
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сільськогосподарський та промисловий поступ українського народу та цілого людства" [4, 138]. 
Українська академія внутрішньо була побудована за зразком європейських вузів. Вона 

складалася з трьох факультетів: агрономічно-лісового з двома відділами – агрономічним і лісовим, 
економічно-кооперативного з відділами економічним, кооперативним і статистичним, 
сільськогосподарсько-інженерного з відділами гідротехнічним і хіміко-технологічним. На чолі 
академії стояла професорська рада, виконавчим органом якої був сенат з ректором на чолі. Першим 
ректором академії було обрано фахівця з агротехніки, професора Варшавської політехніки Івана 
Шовгеніва. На чолі факультетів стояли професорські ради факультетів з деканатами як 
виконавчими органами під проводом деканів. Плани навчання й учбові програми академії 
складалися у відповідності з вимогами, що ставилися до програм подібних західноєвропейських 
вищих навчальних закладів. Спочатку академія засновувалася як трирічна школа, але вже через два 
роки (у 1924 р.) курс навчання став чотирирічним, що й знайшло відображення в новому статуті 
УГА, затвердженому в 1925 р. [5, 4]. Після цієї організаційної зміни УГА за всіма показниками 
стала відповідати міжнародним стандартам для вищих технічних навчальних закладів. 

У першому семестрі 1922/1923 ак.р. в академії навчалися 230 осіб, які за національною 
ознакою розподілялися так: 222 (96,5%) українці, 3 (1,3%) білоруси, 3 (1,3%) чехи, 1 (0,43%) єврей, 
1 (0,43%) росіянин [6, 17]. Цікавим був віковий розподіл студентів: найбільшу групу складали 
особи 25-30 років (58%), потім ішли студенти понад 30 років (31%), а молоді до 25 років (тобто 
нормального студентського віку) в академії було найменше (11%) [7, 2]. Отже, основну масу 
студентства УГА складав зрілий, життєво досвідчений елемент, який потрапив до академії після 
багаторічної школи військових дій та визвольної боротьби. 

В травні 1922 р. було призначено перші 160 стипендій для дійсних студентів і 31 стипендію 
для студентів-матурантів. Стипендіати зобов'язувалися "після закінчення курсу академії працювати 
для українського господарсько-культурного життя по півтора року за кожний рік навчання в 
академії на стипендії" [1, 27]. Але більшість студентів не отримували державної стипендії, тому для 
допомоги їм було засновано благодійний комітет, який збирав кошти шляхом пожертв. Для 
організації допомоги студентам у справі помешкань, одягу тощо був створений Комітет допомоги 
студентам УГА на чолі з Л.Шрамченком. 

Навчання в академії було безкоштовним, викладання йшло українською та чеською мовами. 
У "Правилах вступу студентів до УГА" зазначалося, що до складу студентів приймалися українські 
громадяни з вищою або закінченою середньою освітою [5, 20]. Однак в більшості своїй українська 
молодь опинилася в еміграції без закінченої середньої освіти, через що не мала можливості 
вступити до академії. Тому в 1922 р. при УГА було створено матуральні курси за програмою 
реальних шкіл. Курси закінчили 127 осіб [4, 140], ще 85 осіб склали матуральні іспити екстерном. 
Отже, всього було видано 212 матуральних свідоцтв. 

За 10 років (1922-1932) в УГА навчалося біля 800 студентів, найбільше їх було в 1926/1927 
ак.р. – 613 осіб [4, 139]. До цього часу студентами УГА були переважно емігранти з Центральної та 
Східної України, а з 1926/1927 ак.р. почала прибувати в Подебради молодь з Галичини. 
Безпосередньою причиною цього було закриття польською владою в 1925 р. Українського таємного 
університету у Львові. Тому починаючи з 1926 р. українська студентська молодь Галичини з метою 
одержання вищої освіти почала активно виїздити за кордон, насамперед до Праги, Подебрад, Відня 
та Берліна. 

Понад 50 кафедр академії готували спеціалістів з економіки, кооперації, статистики, 
гідротехники, технологічної хімії, промисловості, місцевого самоуправління, банківської справи. 
Як свідчить "Енциклопедія українознавства", до 1935 р. УГА видала 536 дипломів [8, 953], які 
надавали їх власникам звання інженерів-агрономів, інженерів-лісників, інженерів-економістів, 
інженерів-гідротехників, інженерів-технологів. Випускники УГА роз'їхалися працювати до 16 країн 
світу, але більша частина опинилась на території ЧСР та Польщі (а тим самим частково й на 
українських землях). Серед випускників академії були такі відомі пізніше вчені, як Є.Гловінський, 
В.Кучеренко, Є.Томашівський. 

7 серпня 1922 р. студентами УГА було засновано Українську Академічну громаду (далі – 
УАГ) для вирішення невідкладних потреб студентства (перш за все, проблем матеріального 
забезпечення). У липні 1923 р. УАГ налічувала 280 членів, які складали 80% всього студентства 
академії [9, 1]. Одним з головних обов'язків громади було представництво інтересів студентства 
перед адміністрацією УГА. Громада проводила активну діяльність, особливо в напрямі культурно-
освітньої праці та інформації й пропаганди. При УАГ функціонували фахові секції, серед яких 
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інтенсивною працею відзначилися гурток "Кобзар", літературно-інформаційна, спортивна секції 
тощо. У січні 1925 р. до УАГ приєдналася й студентська громада ім.І.Франка, яка до того існувала 
самостійно, маючи в 1924 р. всього 26 членів. Її заходами було засновано в Подебрадах комітет 
"Рідної школи" й секцію економістів. Академічна громада мала й свої періодичні видання: журнал 
"Записки УАГ при УГА", де друкувалися переважно студентські роботи на теми фахового 
характеру, і двотижневик "Наша громада", який відображав поточне життя як громади, так і 
академії в цілому. 

Активною діяльністю при УГА відзначились і фахові об'єднання: товариство українських 
економістів, товариство для розповсюдження кооперативних знань, агрономічне товариство 
"Спілка українських техніків сільського господарства" та ін. Плідною була діяльність споживчого 
товариства "Україна", яке заснувало кооперативну крамницю, буфет та їдальню. Із середовища УГА 
вийшов і Союз організацій українських інженерів в еміграції. Крім академічних і фахових громад, 
студентство академії було згуртоване в спортивні, культурно-просвітні й територіальні об'єднання 
(кубанське земляцтво, білоруська громада тощо). У різні роки при УГА існувало до півсотні 
наукових, громадських, культурно-просвітніх, мистецьких і спортивних організацій. 

Для налагодження нормального функціонування навчального процесу при академії за 10 
років діяльності було організозано 14 експериментально-дослідницьких лабораторій, 33 учбових 
кабінети, 2 тваринницькі ферми, а також парк сільськогосподарських машин, метеорологічну 
станцію і фундаментальну бібліотеку [10, 26]. Бібліотека УГА, заснована ще в 1922 р., мала 
особливо багатий відділ літератури з соціально-економічних питань. У праці, присвяченій 10-річчю 
УГА, повідомлялося, що за 10 років в бібліотеці було зібрано близько 30 000 книжок [11, 4]. 

При академії, головно старанням і працею студентства, у 1922 р. постало видавниче 
товариство, значним доробком якого стали три томи наукових "Записок Української господарської 
академії в Чехословацькій республіці" (1927, 1929, 1931 рр.) та 698 різних публікацій, монографій, 
підручників, одна четверта з яких – іноземними мовами [11, 4]. За перші п'ять років діяльності УГА 
видала 165 навчальних посібників українською мовою з різних технічних спеціальностей. Вагомий 
внесок у розвиток науки зробили видані академією дослідження з анатомії й фізіології рослин – 
проф.В.Чередіїва, з тваринництва – проф.І.Шереметинського, з проблем кон'юнктури ринку – 
доц.М.Добриловського, з історії політичної економії – професорів О.Мицюка, В.Біднова, з 
соціальної гігієни – проф.Б.Матюшенка та ін. В цілому наукові видання УГА збагатили українську 
технічну й економічну літературу та розвинули українську наукову мову в технічних галузях і 
точних науках (були видані агрономічний, математичний, лісовий словники). 

В академічній бібліотеці для задоволення потреб студентів було створено відділ виданих в 
еміграції підручників, перелік яких приміщено в "Списку наукових видань УВУ та УГА у Празі" 
[12, 3]. УГА обмінювалася виданнями з науковими установами інших країн, в тому числі надсилала 
їх і до бібліотек УСРР. Таким чином, науково-видавничий доробок викладачів УГА склав значний 
внесок у розвиток цілого комплексу економічних, технічних, математичних та господарських наук. 

Більшість викладачів Української академії мали високу теоретичну й практичну 
кваліфікацію та могли б стати славою й гордістю кожного вищого навчального закладу. Але були 
серед них і непомітні робітники, яких важко оцінювати за принципом звучності їхніх імен у 
науковому світі. За весь час при 59 кафедрах академії працювали 118 осіб лекторського персоналу, 
серед яких науковою працею особливо виявили себе професори П.Андрієвський, Л.Бич, 
Б.Іваницький, С.Комарецький, Б.Мартос, К.Мацієвич, М.Славінський, В.Чередіїв, 
І.Шереметинський, І.Шовгенів; доценти – І.Мазепа, Ю.Русов та ін. [13, 4]. Значну частину 
викладачів – 92 особи (78%) складали українці, інші 26 осіб (22%) були запрошеними чеськими 
вченими. 

Про успіхи викладачів і студентів УГА в науковій та академічній діяльності свідчить і низка 
відзнак, отриманих академією. Наприклад, УГА нагороджувалась почесним дипломом міністерства 
хліборобства ЧСР за шкільну експозицію на виставках у Празі 1924 р., дипломом чехословацької 
хліборобської ради за авторські роботи студентів на господарській виставці в Празі 1923 р. та 
іншими відзнаками. 

Представники вищих владних структур ЧСР відразу виявили до Української академії 
прихильне ставлення, що насамперед виявилося в грошових дотаціях. УГА фінансувалася 
чехословацьким урядом за рахунок "російської акції", тобто за рахунок кредитів, що виділялися на 
допомогу політичній еміграції з колишньої Російської імперії. Завдяки цій допомозі матеріальне 
забезпечення УГА в 20-ті роки було цілком задовільним, хоч і в ті часи викладачі отримували 
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порівняно низьку плату: місячна плата професора дорівнювала 48 американським доларам, доцента 
– 41 [4, 139]. 

У 1927 р., разом із загальним скороченням урядової допомоги емігрантам, були зменшені й 
субсидії УГА [14, 15]. Міністерство хліборобства ЧСР, якому було підпорядковано академію, 
заборонило прийом нових студентів, намагаючись таким чином поступово ліквідувати УГА. З 
метою надання матеріальної підтримки академії в 1931 р. з ініціативи проф.С.Гольдельмана було 
створено Товариство прихильників УГА [15, 1], куди входили біля 400 членів. У статуті Товариства 
зазначалося, що його члени поділялися на три категорії: 1) протектори з річним внеском 100 
доларiв США; 2) звичайні члени з річним внеском 10 доларiв; 3) члени-жертводавці з річним 
внеском 3 долари [16, 20]. Більшість членів Товариства складали українські емігранти з країн 
Європи й Америки, значну частину яких становили колишні випускники УГА. Для збору пожертв 
було засновано окремий фонд під назвою "Фонд Української політехніки". 

Отже, на рубежі 20-30-х рр. академія фактично опинилась перед фактом повільної 
ліквідації. Врятувати академію, на думку її прихильників, могло тільки перенесення її або на рідні 
землі (УСРР, Галичина, Волинь, Прикарпаття), або у Канаду [14, 15]. Але політика більшовицького 
й польського урядів по відношенню до українців та значне скорочення допомоги з боку чехів 
робили неможливим перенесення УГА на українські землі. Що ж до другого варіанту, то переїзд 
академії до Канади потребував великих коштів. Тому, пристосовуючись до обставин загального 
занепаду українського академічного життя в середині 30-х років та у зв'язку з фінансовою скрутою 
було вирішено змінити характер діяльності Української господарської академії. 

Ще наприкінці 20-х років серед української еміграції поширилась ідея заснування курсів 
заочної освіти при будь-якому з еміграційних вищих навчальних закладів. На сторінках тижневика 
"Тризуб" у 1926-1927 рр. навіть йшла дискусія з цього питання [17, 14-16]. 12 листопада 1932 р. при 
УГА було відкрито Український технічно-господарський інститут заочного навчання (далі – УТГІ), 
який спочатку підпорядковувся УГА, а з ліквідацією академії фактично став її спадкоємцем. 
Інститут діяв у Подебрадах до квітня 1945 р., коли у зв'язку з наближенням радянських військ сенат 
інституту прийняв рішення про евакуацію УТГІ з Подебрад. Внаслідок надії на швидке повернення 
в Подебрадах було залишено значну частину майна УТГІ, а також його архів та бібліотеку, 
подальша доля яких склалася трагічно. Більшу частину архівних матеріалів було відправлено 
радянськими органами до Академії Наук у Києві, деякі друковані праці потрапили до чеського 
музею в Подебрадах, а численні склади видань УТГІ були частково спалені, частково передані на 
переробку паперу [18, 56]. Більшість науково-педагогічного складу з частиною майна УТГІ влітку 
1945 р. опинились у Регенсбурзі (Німеччина), потім переїхали до Мюнхена, де інститут продовжує 
науково-дослідну діяльність і сьогодні [19, 3440]. 

Отже, на відміну від багатопрофільної університетської освіти технічна освіта забезпечує 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів-інженерів лише для промислово-технічних галузей 
господарства. У відповідності з цим положенням Українська господарська академія в Подебрадах 
являла собою вищий навчальний заклад, діяльність якого була спрямованою на розвиток освіти й 
науки шляхом проведення навчання й наукових досліджень у галузі сільськогосподарських і 
технічних наук. 

Українська академія за всіма показниками відповідала міжнародним стандартам для вищих 
технічних навчальних закладів. По-перше, УГА внутрішньо була побудована на зразок 
європейських вузів. По-друге, плани навчання й учбові програми академії складалися у 
відповідності з вимогами, що ставилися до програм подібних західноєвропейських вищих 
навчальних закладів. По-третє, більшість викладачів УГА мали високу теоретичну й практичну 
кваліфікацію, а до складу студентів приймалися лише особи з вищою або закінченою середньою 
освітою. 

Однією з важливих функцій класичного вищого навчального закладу є організація і 
проведення фундаментальних пошукових і прикладних наукових досліджень. Політика більшовиків 
у галузі освіти в 20-30-і рр. привела до того, що вищі школи УСРР стали виключно навчальними 
установами, з їх функцій було вилучено науково-дослідну працю, тобто своїм завданням вони мали 
лише навчання студентів. Ведення наукової праці було закріплено за спеціальними науково-
дослідними установами. Результатом порушення безпосередньої взаємодії освіти й наукової 
діяльності був відрив науки від навчального процесу і, як наслідок, зниження рівня кваліфікації 
випускників радянських вузів. 

Незважаючи на важкі умови еміграції, несприятливі для розгортання фундаментальної 
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наукової праці, Українська господарська академія, на взірець західноєвропейських вищих шкіл, 
намагалась бути провідним науковим центром у сфері своєї діяльності. Наукові видання УГА 
збагатили українську технічну й економічну літературу та розвинули українську наукову мову в 
технічних галузях і точних науках. Отже, науково-видавничий доробок викладачів УГА склав 
значний внесок у розвиток цілого комплексу економічних, технічних, математичних та 
господарських наук. 
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SUMMARY 
 

The article is devoted to the development of Ukrainian technical education in emigration in 20-30-
ies of XX century. The main attention is paid to the analysis of the scientific, pedagogical and publishing 
activity of Ukrainian Economic Academy in Podebrady. It is proved that Academy satisfied the 
international standards for higher technical educational institutions. 
 
 

Г.М. БУКАНОВ 
 

 ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ  
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ 

 
Національна ідея –  в числі інших найістотніших моментів – включає в себе, перед усім, 

мету існування етнічної спільності (на різних рівнях обгрунтування і проявів – від емоційних до 
науково – виважених та  прорахованих), а також з'ясування історичного призначення, системи 
ціннісних орієнтирів (що нерідко трансформуються у непохитні переконання), які не вичерпуються 
визнаними загальнолюдськими підходами, принципами і уявленнями, а органічно доповнюються 
специфічними елементами, притаманними кожному окремому соціуму, вироби і засвоєння цілого 
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комплексу стійких прагнень, уподобань як усвідомлення, так і рефлектор, визначенням свого місця 
серед інших народностей. Класичне відображення н а ц і о н а л ь н о ї   і д е ї знаходимо у                      
М. С. Грушевського. Він сформулював теорію про однорідність української нації: “Українська 
народність належить до категорії народностей демократичних. Історичні умови звели її 
національний склад практично до демосу, до того ж, головним чином, демосу селянського, 
землеробського”[1].       А от віру та заклик практичного здійснення н а ц і о н а л ь н о ї   і д е ї 
висловлює інший видатний діяч українського національного руху   М.Міхновський вважаючи, “що 
Україна має, як і інші  європейські народи, право на національну емансипацію. Визволення України 
і набуття нею статусу незалежної держави для М. Міхновського не лише можливе, але і цілком 
закономірне і навіть неминуще. Він відкидає думку про те, що український народ втратив здатність 
протестувати і “через те вже пізно відшкодовувати колишні права ”. Він обґрунтовує цю точку зору 
виходячи  з історичних обставин, які характеризували перебування України у складі Російської 
держави. Нагадуючи про Дорошенка, Мазепу, Кирило-Мефодіївське братство, Шевченка, селянські 
повстання 80-х років тощо, Міхновський прагне  переконати читача, що українці ніколи не 
погоджувалися зі своїм залежним становищем”[2]. 

 На наш погляд, початок українського національного відродження можна відсунути на 
кілька десятилітть назад. 

Розвиток духовної культури та національної самосвідомості українського народу 
нерозривно пов’язаний з іменем великого філософа, педагога, поета і письменника Григорія 
Сковороди. Його діяльність припадає на другу половину XVIII століття. Внесок митця в 
національну та світову суспільну та філософську думку та літературу можна зрозуміти лише у 
зв’язку з соціально-економічними процесами тієї доби. У цей час посилилася визвольна боротьба 
закріпаченого селянства. На фоні цих подій формувалися погляди і переконання Григорія 
Сковороди. Він виступає з протестом проти світу, в якому панують жорстокі порядки, соціальна 
нерівність, ганебні пристрасті. Сковорода таврував можновладців, пройнятих жадобою наживи та 
владолюбністю. Світ зла у нього досить конкретизований, його носіями він вважає поміщиків, 
глитаїв, здирників, панство, духівництво. 

Філософські погляди Г.С.Сковороди багато в чому визначили  загальну спрямованість ідей 
його сучасників та  мислителів більш пізнього періоду , таких як І.Котляревський, П.Гулак-
Артемовський, М.Костомаров, М.Максимович, Т.Шевченко, створеного ними Кирило-
Мефодіївського товариства, української політичної думки ХІХ ст. загалом.  

Пізній початок національного відродження В.Б. Антонович пояснює відсутністю 
національної ідеї у києвомогилянців. В основі їхнього протесту вчений вбачав прагнення зберегти 
своє панівне становище в адміністративних структурах Гетьманщини, а також самі ці структури. 
Члени ж Кирило – Мефодієвського братства, важали національну ідею концептуально важливим 
моментом своєї програми. 

“Поняття національної ідеї в ширшому, теоретико – філософському плані можна було б 
визначити як взаємообумовлену єдність кількох складників: 

— самоусвідомлення етносу себе суб'єктом історії; 
— усвідомлення етносу самоцінності своїх набутків у політичному і духовному житті й 

розуміння необхідності дальшого свого розвитку на основі національних традицій; 
— відстоювання свого права на самостійність, незалежний культурно – національний 

розвиток; 
— прагнення до створення власної державності як найвищого вияву самоорганізації нації й 

форми реалізації внутрішніх можливостей до саморозвитку ” [3] . 
Конкретними носіями національної ідеї на Україні були громадсько – культурні діячі. 

Стосовно даного етапу на Україні слід говорити про головного ідеолога Кирило-Мефодіївського 
братства, творця його основних програмних документів – М. Костомарова. 

М.Костомаров базував свої політичні ідеї на походженні всякої влади від Бога, як “царя над 
родом людським”. Володарювання одного, практично завжди веде до “самодержності”, порушення 
Божих настанов і насильства над людською природою. Демократію , або демократичний устрій 
суспільства  він виводить теж  від свавілля “багатьох царків”. Але так він бачив  національне 
відродження України:  

“1. Ми приймаємо ,  що усі слов'яни повинні з собою поєднатися. 
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  2. Але так, щоб кожен народ зкомпонував свою Річ Посполиту і управлявся немістимо з 
другими; так, щоб кожен народ мав свій язик, свою літературу і свою справу общественну. Такі 
народи по-нашому: москалі, українці, поляки, чехи, словаки, хорутани, ілліро-серби  і болгари ”. [4] 

Заслуговує на увагу стаття М. Костомарова “Две русские народности”. Тут вперше висунута 
і обгрунтована теза про те, що є два різні народи – росіяни і українці і що ця відмінність охоплює, 
по суті, всі сфери життя народів, починаючи з географічного положення, історичного буття і 
закінчуючи релігією, народною філософією, поглядом на проблему співжиття з іншими народами, 
побутом, типом родини, державотворчими можливостями, властивостями психологічного 
націоального типу”.[5] Це, по суті, була контртеза до усієї царської ідеології, що прагнула 
асиміляції українців з москалями не лише у перспективі, але й в історичний ретроспективі. 

Тому вона стала теоретичною основою та практичним фундаментом формування нових 
шляхів національного відродження, зорієнтованих на національні політичні, культурні, соціальні та 
інші традиції. Пізніше ця теза, розгорнута і доповнена М. С. Грушевським, перетворилась у 
дороговказ національно-культурного та політичного  життя українського народу.  Та 
парадоксальність, нелогічність висновку, який робить М. Костомаров у цій статті, вражає своєю 
несподіваністю. Перекреслюючи всі наведені аргументи, він стверджує, що “великороси”, 
“малороси” – один народ ”русский” , що вони являють собой лише “две русские народности”, які 
можуть розвиватися тільки спільно, доповнюючи одна одну. Ця теза стала ідейним компасом для 
тієї течії у національному відродженні, яка відома у джерелах як “малоросійство”. 

Ідейний розкол українського руху, започаткований  М. Костомаровим і зазначений ще з 
початку 70-х років ХІХ ст., був підхоплений і поглиблений. 

 Доля Кирило-Мефодіївського товариства  відома: у 1847 р. члени товариства були 
заарештовані та засуджені. Але вони справили великий вплив на подальший розвиток визвольного 
руху в Україні. І головним джерелом політико-ідеологічних засад цього процесу стала творчість 
видатного діяча українського народу – Тараса Григоровича Шевченка.         

І.Лисяк-Рудницький пише, "національна свідомість обіймає не тільки систему ідей більш-
менш раціональної, пізнавальної природи, але також емоційне захоплення, що його стимулюють 
радше поети й письменники, ніж учені. Це не випадок, що репрезентованим героєм України в ХІХ 
столітті був не державний муж або воїн, а поет – Тарас Шевченко. Його історичного значення не 
можна окреслити чисто літературними мірилами. Українська громадськість бачила і продовжує 
бачити в його особі пророка, який своїм натхненним словом торкає і перетворює серце свого 
народу"[6]. У своїх творах Т. Шевченко малює самодержавну Росію  поділеною на два соціальні 
полюси: визискуване селянство й визискувачі-поміщики з царями на чолі. Івана Грозного він 
називає "мучителем", різко викриває гнобительську політику Петра І, щиро засуджує антинародний 
характер правління   Катерини II, яка в 1782 р. наказала спорудити пам’ятник Петру І з написом 
"Первому – Вторая", цим самим підкресливши спадковість необмеженої влади монархів Росії. 

В 70 – 80 роках ХІХ та на початку  ХХ століть українську політико-ідеологічну думку, 
провідними ідеями якої були питання національного та соціального визволення, визначали 
“громадівці”, серед яких чільне місце належить В.Антоновичу, М.Драгоманову, С.Подолинському, 
О.Терлецькому, І.Франку, Ю.Бачинському, пізніше – М.Грушевському, В.Винниченку і молодій 
плеяді “національно свідомих українців” – І.Липі, Б.Грінченку, М.Міхновському. Найяскравішими 
постатями з цієї точки зору були визначні представники української суспільно-політичної думки 
Михайло Драгоманов і Олександр Кониський. 

Завдяки відкритості української культури в Галичині для загальнолюдських цінностей, 
М.Драгоманов зміг виплекати тут цілу школу визначних діячів українського національного руху. 
Вони поділяли європейські ідеї і прагнули культивувати їх у Галичині. Зрозуміло, що за таких умов 
у 70-ті роки ХІХ століття центр українського національного життя перемістився у Галичину. 

До числа фундаментальних належать такі праці М.Драгоманова, де  розкриваються питання 
суспільного будівництва , а саме – “Положение и задачи науки древней истории”, “Шевченко, 
українофіли і соціалізм”, “Чудацькі думки про українську національну справу” та ін. "Переднє 
слово" М.Драгоманова, що було написане до "Громади", за словами Івана Лисяк-Рудницького, 
становить "переломову подію в розвитку новітньої української політичної думки"; понад те, 
зазначає вчений, його "Переднє слово" "можна взагалі вважати першою українською політичною 
програмою"[7]. М.Драгоманов прекрасно розумів роль економічних чинників у розвитку 
суспільства, проте не поділяв ортодоксії матеріалістичного розуміння історії, а зазначав роль 
традиції, культури, національного характеру, тобто виходив з множинності чинників, що 
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детермінують історичний процес. Для побудови соціально справедливого суспільства потрібна 
докорінна зміна економічного ладу, що включає передусім передачу землі і всіх знарядь праці 
робітникам. Проте економічний чинник не є визначальним і єдиним чинником суспільного 
прогресу. Надзвичайно важливу роль відіграють у ньому політичний та інтелектуальний чинники. 
Всі три чинники треба розглядати як рівнозначні, наголошував М.Драгоманов.  Україна має свої 
особливості в політичній та інтелектуальній історії, вона піде до соціалізму, але своїм шляхом  – 
шляхом культурницьких реформ, просвіти, розвитку громадського самоврядування. 

Визнавати насильницьку революцію та пролетарську диктатуру М.Драгоманов відмовлявся. 
Він вбачав  переважно мирний шлях розвитку революції. Закликав боротися за конституційні 
свободи, реформи, парламентську державу, в якій, на його думку, лише і можлива реалізація 
громадянських прав і свобод кожної особистості. 

Економічну  основу  майбутньої  держави, яку революційним шляхом побудує простий 
народ – робочі люди по селах і містах, –становитиме суспільно-колективна форма власності. Буде 
вирішено питання про організацію праці , право на яку має  кожна людина, політичні свободи 
особистості.  

Ці висновоки М.Драгоманова  й  спричинили критику вченого з боку В.Леніна. 
Намагаючись відповісти демократам і М.Драгоманову, В.Ленін писав: “Недозволено було б 
забувати, що, відстоюючи централізм, ми відстоюємо виключно демократичний централізм. Щодо 
цього всяке міщанство взагалі і національне міщанство (покійний Драгоманов в тому числі) внесли 
таку плутанину в питання, що доводиться знов і знов приділяти час його розплутуванню” [8].  

"Чим став Драгоманов в історії українського відродження, – запитував і відповідав Михайло 
Грушевський, – він став завдяки сій громадській місії за кордоном, що засудила його на гірке 
емігрантське життя – але заразом поставила його в спеціально корисні з деяких поглядів і заразом 
незвичайно відповідальні політично-громадські обставини. Визволила його з-під тиску царського 
режиму, з місцевої буденщини і гуртківщини, з-під цензурної езоповщини, призначивши на 
позицію відповідального представника всього поступового українського життя перед культурним 
світом. Винесла на становище, що змушувало його протягом цілого ряду літ напружувати всю свою 
енергію і всі засоби свого інтелекту, аби нагадувати широкому культурному світові в найтемнішу 
добу українського життя, що Україна живе, не вмерла – і не вмре, незважаючи на всі царські 
гнобительства і проскрипції. Засудила його приймати на себе удари, інсинуації й знущання, 
звернені проти сеї "проскрибованої України", відбивати їх і відповідати доказами і виявами 
позитивних, поступових, загальновартісних прикмет українського руху. Над українським же 
життям, в сю тяжку, задушливу, деморалізаційну його пору, настановила громадську контролю 
отсеї всеукраїнської заграничної експозитури, – Драгоманова і його гуртка, – що витягала 
українство з манівців провінціялізму і опортунізму на широкі шляхи світового культурного руху і 
змушувала орієнтуватись на перспективи загального політичного і соціяльного визволення. На 
довгий час напрям українського руху пішов по рівнозначних сих трьох його осередків: київського, 
львівського і женевського. Місія Драгоманова зробила з сього погляду епоху в українськім житті" 
[9]. 

В загальноукраїнському ж масштабі драгоманівська ідея європеїзму виявилася безсилою 
змінити щось на краще, вона не стала рушійною силою національного  відродження. 

З позицій конкретно – історичних, критиковане М.Драгомановим “вузьке” українофільство 
було чи не єдиною реальною дорогою до пробудження національної свідомості, історичної пам”яті 
українського народу. 

У своїх теоритичних підходах до проблеми українсьної державності М.Драгоманов, на 
перший погляд, виступає чистим федералістом, продовжувачем ідей Кирило-Мефодіївського 
братства. Та ознайомившись з розумінням федералізму і принципів його реалізації, виявлено 
хибність першого враження – єдиним способом розв'язання проблеми української державності, на 
думку М.Драгоманова, була лише демократизація Росії. 

 Парадоксальність ситуації полягає в тому, що саме  драгоманівська концепція  протягом 
тривалого часу була дороговказом українських замагань, тим ідейним джерелом, з якого черпали 
наснагу широкі маси свідомого українства. Навіть сьогодні деякі серйозні  науковці вважають, що 
М. Грушевський і Центральна Рада своїми успіхами на ниві побудови української держави 
завдячують послідовному втіленню поглядів М.Драгоманова в життя. А саме  – курсу на 
федералізацію як принципу розв'язання проблеми Української державності, очікування творчої 
співпраці з російськими демократами  у цьому питанні, розрахунок на їхню допомогу. Не визиває 
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сумніву, що українські лідери кінця ХІХ – початку ХХ столітть послідовно діяли в дусі 
драгоманівських концепцій. Та незаперечно й те, що на цьому шляху вони майже нічого для 
української держави не здобули,  а все, що було досягнуто, стало наслідком вивільнення енергії 
народу. 

Саме ідею порядку як потребу національного самовизначення українців обґрунтовував 
Михайло Сергійович Грушевський (1866-1934). Логіка обґрунтувань означеної тенденції 
розгортається в М. Грушевського  у такому порядку:  

а) прагнення до самостійності є об’єктивною логікою життя, необхідністю саморозвитку 
будь-якого національного утворення;  

б) вони пов’язані не лише з територіальними володіннями, а й з відповідними нахилами 
народу; 

в) незалежність особистості неможлива без компетенції та відповідальності; незалежність 
безпосередньо залежить від енергії розвитку народу; 

 г) відсутність "політичної самостійності" можлива лише за умови, коли народність 
співіснує з іншими за ефективного громадянського ладу, раціонального державного управління. 
Оскільки ж досягти цього надто важко, кожна нація має право захищати своє природне прагнення 
до розвитку саме політичною самостійністю;  

д) багатонаціональна держава, в якій нації прагнуть здобути самостійність, має на це лише 
ображатись;  

є) у боротьбі за незалежність нація повинна виховувати "керманичів", які не схиблять у 
виборі орієнтацій, не зрадять ідеї державності;  

ж) тільки вільна спілка вільних народів є ефективною як з морального, так і з економічного 
погляду.  

Політико-ідеологічні пошуки М. С. Грушевського були не чим іншим, як пошуками 
компромісів. Він, передусім, керувався  поміркованістю вченого і тим історичним досвідом 
українського державотворення , яким він глибоко володів як провідний фахівець  української 
історичної науки. Виходячи з нього, вчений стверджував, що тривкими можуть бути стосунки 
націй, засновані лише на взаємній вигоді, на узгодженні своїх перспективних планів розвитку, за 
яких свобода, суверенітет і самобутність одного народу не зачіпають іншого.  Його поступливість 
Тимчасовому урядові й московським більшовикам у відстоюванні національних інтересів, 
обернулись серйозними політичними втратами. Сподіваючись на можливі зміни, М.С.Грушевський 
як теоретично, так і практично поступово упускав головну орієнтацію українства – незалежність, до 
утвердження якої народу знадобилось ще майже століття. М.Грушевський постійно наголошував на 
тому, що повна самостійність та незалежність є послідовним логічним завданням запитів самого 
національного розвитку та самовизначення будь-якої народності, що займає певну територію і має 
достатні задатки та енергію розвитку. 

Центральна Рада та її керівники, зокрема, послідовно тримали курс на автономію України у 
складі Росії, при чому підкреслювали, що це не тактичний хід, а вираз певних принципів. Навіть 
своїм Третім Универсалом (20 листопада 1917 року), яким було проголошено Українську народну 
Республіку, передбачалося, що вона і надалі залишиться у складі федеративної Росії. І лише тиск 
національно свідомих сил (22 січня 1918 року) змусив проголосити УНР самостійною суверенною 
державою . 

Такі обережні кроки українських  лідерів до автономії були вкрай вороже зустрінуті 
російським Тимчасовим урядом. Ще у 1904 році в Росії вголос заговорили про ліберальні реформи, 
а тодішній міністр внутрішніх справ Святополк-Мирський заявив: “Фінляндії  будуть надані 
національні концесії; полякам будуть надані національні концесії – це необхідно для заспокоєння 
окраїн Росії. Українцям немає потреби щось давати”. Та  демократи, перемоги яких так нетерпляче 
очікував М. Драгоманов., не виправдали його сподівань[10] В.Винниченко, один з найактивніших 
прихильників тісного співробітництва з російською демократією, який очолював українську 
делегацію на переговорах з Тимчасовим урядом, був настільки обурений “дружньою” позицією 
російських демократів, записав у щоденнику знамените: “Російська демократія закінчується на 
українському питанні”. 

Укоріненість ідей демократичного реформсоціалізму в національній  традиції демонструють 
представники української соціал-демократії. Згадаймо, що перша політична партія на наших 
теренах – Українська радикальна партія, сформована ідеологічними спадкоємцями Михайла 
Драгоманова Іваном Франком та Михайлом Павликом бере свій початок від 1890 року. Далі, як 
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відомо, ця вельми потужна політична сила приєдналась до Соціалістичного Інтернаціоналу, де 
фактично репрезентувала інтереси української соціал-демократії загалом. Серед здобутків "соціал-
радикалів" – формування власного депутатського клубу, успішна участь у виборах, створення 
потужної та чисельної інфраструктури, значний вплив на селянство через кооперативний рух. 
Близькі до "радикалів" ідеї відстоювали на землях Наддніпрянської України групи прибічників 
драгоманівського федералізму (зокрема київська група Костянтина Арабажина та Богдана 
Кістяківського, утворена під впливом М. Ковалевського – фактично єдиного українофіла, який 
зберіг відданість Михайлу Драгоманову після розриву останнього з "Громадою"). Одним з 
відгалужень Української радикальної партії (з двадцятих років вона мала назву Українська соціал-
радикальна партія) стала Українська соціал-демократична партія (Галичини та Буковини), з лав якої 
вийшов такий яскравий політик, ідеолог та науковець, як Володимир Старосольський. 
Драгоманівська версія гуманістичного соціал-реформізму справила значний вплив також на 
погляди Лесі Українки як чільної представниці групи УСД – одного з перших про-соціал-
демократичних утворень на Україні. Реформ-соціалістські настанови (у їх Бернштейніанському 
варіанті) викликали зацікавлення навіть серед українських соціал-демократів (Українська соціал-
демократична робітнича партія), а за часів УНР змушені були взяти на себе тягар урядової 
відповідальності. 

Альтернативою проголошуваного М. Драгомановим космополітизму у      70-ті роки стала 
течія “свідомого українства”. Представники цієї течії ставили собі завданнями розвиток 
національного відродження на власному грунті, освоюючи традиції українського культурного і 
духовного життя, які визнавались самоцінною величиною, яка здатна дати могутній повштох до 
саморозвитку нації. 

Якщо ж говорити про ідейне уособлення,  практичний вираз цього крила українського руху 
є особа Олександра Кониського. Хоча в порівнянні з М. Драгомановим, особа О. Кониського не 
була настільки помітною на фоні суспільно-політичних та культурних процесів цієї доби, та його 
постать мала неоціненне значення для справи національного піднесення. “Український 
національний рух або не знаходив підтримки (також і через свою слабкість), або в окремі періоди 
не на довго привертав увагу з надією використати його у власних інтересах”. [11]. 

Шалений розгул реакції, коли навіть натяк на українофільство був державним злочином, 
рух за національне відродження з 70-х років ХХ ст. не просто відновлюється, а поширюється, 
набуває розмаху. Більше двох десятилітть О. Кониський був не лише активним учасником цього 
руху, але і його організатором, точніше – його будителем.  

О. Кониський полемізує з драгоманівським космополітизмом. Основою для реальних 
зрушень у процесах національного відродження він вважав створення національної школи, 
поширення освіти серед народу (у тому числі економічної та сільськогосподарської), розгортання 
широкої культурницької діяльності, розбудова національної науки, виховання національної 
інтелігенції, культурної еліти нації. 

“Школа лише тоді буде корисною народові, коли вона буде національною, без національної 
просвіти і без наділа народа землею не можливе визволення українського народу ”, – заявляє автор 
в одній зі статей цього періоду. [12]. 

Отже, за результатами нашого дослідження можемо зробити деякі висновки про особливості 
українського національного відродження ХІХ – початку ХХ сторіччя 

1. Стимуляторами розвитку національної ідеї на Україні були в основному філософи, 
поети, вчені,  а не державні мужі. Дуже позитивна тенденція, якби вона не затягнулася на 200 років, 
а закінчилася вчасно, охопивши ті верстви українського соціуму, які практично змогли б 
відбудувати національну державу – капіталістів та чиновників. 

2. Вражаюча непослідовність провідників національної ідеї. 
3. Близькість споріднених слов’янських державних утворень  та дифузія культур  

створювали ілюзію тотожного співпадання  та,як результат, хибну практичну поведінку 
національних лідерів. 

4. Міграція європейських ідей про загальнолюдські цінності  спричинили формування  
трьох центрів націоналістського розвитку – київський, львівський та закордонні (політична та 
трудова еміграція). 

5. Добровільне визнання ти прихильне сприйняття українцями освіти та просвіти як 
важливого чинника національної само ідентифікації. 
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SUMMARY 

 
The specific features of the process of the uprising Ukrainian national movement are such as the 

leading role of the humanitarians, existence of the powerful Slavic state with close culture and traditions, 
indecisive  leaders and appeal of geopolitical  situation  served bad service to the challenges of the 
conscious Ukrainians. 
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ФИЛОСОФИЯ И РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ НАУКА 
 
Необходимость рассмотрения данного вопроса обусловливается фактом существования 

философии религии, представители которой склонны  считать ее самостоятельной философской 
дисциплиной. Как утверждают некоторые из них, термин «философия религии» впервые появился  
в 90-х годах XVIII столетия, начало концептуального оформления обозначаемого им феномена, как 
полагают они, относится  к Новому времени, связывая это с выделением религии в качестве 
отдельной сферы  духовной жизни человека, дифференциацией философского знания и именами 
таких западных  мыслителей, как Спиноза, Юм, Кант, Гегель, Фейербах.1 

Именно они стояли у истоков зарождающегося тогда явления, обозначаемого понятием 
«философия религии» и складывающихся в рамках его традиций. Одной из таковых, и при этом 
основополагающей традицией, является стремление практически всех представителей этого 
направления относить религию исключительно к сфере  сознания. Это, в частности, нашло свое 
яркое и наиболее полное проявление в работе Г. Гегеля «Философия религии». Во введении к этому 
своему фундаментальному труду он отмечал: «Мы знаем, что в религии мы отрешаемся от всего 
временного…, что религия – это та сфера нашего  сознания, в которой решены все загадки 
мироздания, устранены все противоречия глубокой мысли, стихает вся боль чувства; что она есть 
сфера  вечной истины, вечного покоя, вечного мира. Человека делает человеком мысль как таковая, 
конкретная мысль или, более точно, то,  что он есть дух; в качестве духа человек  создает науку во 
всем ее многообразии, искусство, интересы политической жизни, отношения, связанные с его 
свободой, его волей. Однако все эти многообразные формы и все сложное переплетение  
человеческих отношений деяний, наслаждений, все то, что человек ценит и чтит, в чем он видит 
свое счастье, славу и гордость – все это находит свое высшее завершение в религии, в мысли, в 
сознании, в чувстве бога. Поэтому бог есть начало и конец всего. Все исходит из этой точки, и все 
возвращается к ней; бог есть и средоточие, которое во все вносит жизнь, одухотворяет  и 
одушествляет все формообразование жизни, сохраняя их существование».2 

Для Г. Гегеля, считавшего, что в основе  всех явлений природы и общества лежит абсолют, 
духовное и разумное начало – «абсолютная идея», «мировой разум» или «мировой дух», – такое 
толкование религии не только вполне логично, обоснованно, но иным быть просто не может. 
Религия и философия, по Гегелю, имеют один и тот же предмет – абсолют. Абсолют – Бог – есть 
все во всем, однако только в чистом мышлении он выступает в своей адекватной форме. Отсюда 
философия религии предстает  в качестве «самосознания Бога» в человеке. 

Сохраняя в целом верность гегелевской традиции, представители современной западной  
философии религии в то же время предпринимают попытки ее некоторого обновления, выявления 
новых аспектов. Так, например, в монографии Мела Томпсона, вышедшей в переводе на русский 
язык в Москве в 2001 году,  говорится: «Философия религии имеет дело с доказательствами бытия 
Бога и проблемой зла, возможностью чудес и проявления Провидения и другими вопросами, 
которые связаны с представлением об активности Бога в мире, в особенности с природой и 
статусом языка религии. С собственными феноменами религии философия религии связана в 
меньшей степени. Они являются  предметами исследования более специальных дисциплин, таких, 
как психология и социология религии. 

В ХХ веке западные философы усиленно занимались проблемами языка – значением  
утверждений, их логическим или эмпирическим доказательством и опровержением. Это наложило 
отпечаток на подход к философии религии – ее больше интересует не сам феномен религии, а то, 
насколько обоснованы притязания последней на обладание истиной».3 

Как видим, философия религии в таком ее толковании по своему содержанию, если не 
тождественна, то, по крайней мере, весьма близка к теологии в широком смысле данного понятия, 
обозначающего богословие, учение в Боге.4 
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Понимание философии религии отечественными исследователями ее отличается от 
понимания западными авторами. Они в основном придерживаются мнения, что  философия 
религии является базовым подразделом религиоведения «как науки и учебной дисциплины», 
представляющей собой «совокупность (систему) философских понятий и категорий, которые дают 
философское  толкование религии, то есть дают возможность теоретически осмыслить религиозный 
феномен».5 

Не собираясь полностью отрицать правомерность такого рода толкования понятия 
«философия религии», в то же время считали  бы необходимым обратить внимание на  два 
существенных момента, которые, как нам представляется, не могут не вызвать сомнения не только 
в его правомерности, но и в возможности существования феномена, обозначаемого указанным 
понятием. 

Прежде всего хотелось бы указать на то,  что, рассматривая философию религии в качестве 
базового подраздела религиоведения, определяемого в качестве «науки и учетной дисциплины», 
приверженцы такого подхода тем самым и ее наделяют  статусом научной  дисциплины. Это же, 
мягко говоря,  является не совсем корректным. 

Дело в том, что наука и философия принадлежит к различным формам общественного 
сознания. Рассматривая данный вопрос в предыдущих работах16, мы неоднократно  обращали 
внимание на то, что, выступая  в качестве таковых, то есть форм общественного сознания, наука и 
философия имеют  как общие для них признаки, так и особенные, обусловливающие их различие. И 
философское, и научное знание состоят из элементов (понятий, суждений, умозаключений, 
принципов и т.п.), организованных  в систему, подчиняющуюся законам логики и составляющую 
определенный теоретически сконструированный мир, которому можно  приписать характеристики 
истинности или ложности, соотнеся этот мир через практику с миром реальных объектов. Этим 
обусловливается общность философии и науки.  

В то же время нельзя игнорировать наличия таких признаков, как объект и предмет 
исследования, которые у науки и философии отличаются коренным образом. 

Наука имеет дело непосредственно с естественно-историческими феноменами, которые 
существуют в реальной действительности, являясь, таким образом, объектами тех или иных из ее 
отраслей. Одним из таких феноменов является религия – определенным образом социально 
организованная (и организующая) часть культуры как результат развивающейся деятельности 
человеческих сообществ, основанной на специфической вере в существование не только реального, 
земного, посюстороннего мира, воспринимаемого органами чувств, но и потустороннего, 
небесного, сверхъестественного, обиталища высших сил, достойных поколения. 

Исследованием прошлой религиозной деятельности и ее результатов во всем  многообразии 
их проявлений, мысленным воспроизводством  исторических форм религий, накоплением и 
сохранением информации о религиях, как ранее существовавших, так и ныне существующих, 
призвана заниматься такая подотрасль религиоведческой науки, как история религии. Следующей 
подотраслью религиоведческой науки является социология религии. Социолог, как исследователь, 
представляющий одну из социологических дисциплин, «имеет дело с религией как социальным 
феноменом, т.е. он изучает религию как доступное наблюдению, эмпирическим методам 
исследования социальное поведение человека (индивидов и групп): как образуются и 
функционируют религиозные группы и институты, благодаря чему они сохраняются или перестают 
существовать, каковы отношения между религиозными группами, почему между ними возникают 
конфликты, что лежит в основе ритуальных действий и т.д.».7 Изучением  психологических 
особенностей религиозных людей, отличающих их от людей нерелигиозных и реализующихся  в их 
поведении, занимается такая подотрасль религиоведческой науки как психология религии. 
Естественно, что в центре внимания представителей ее находятся религиозные настроения, 
переживания, чувства, мотивы, установки верующих людей. 

Помимо названных, существуют и развиваются  такие подразделы религиоведческой науки, 
как география религии, политология религии, этнология религии, религиозная культурология, 
антропология религии.8 

Предметом религиоведческой науки служат законы, которым подчиняется в своем развитии 
такой естественно-исторический феномен как религия и закономерности как их конкретные 
проявления – исторические, социологические, психологические, географические, политические, 
этнологические, культурологические, антропологические. 
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Философия же, занятая поиском единства онтологического, гносеологичсекого и 
праксеологического аспектов добываемого человеком знания, которое специфически реализуется в 
процессе рефлексии различных форм общественного сознания, не может вследствие этого имеет 
дело непосредственно с самими естественно-историческими феноменами, к которым относится и 
религия. Она имеет дело с результатами исследования указанных феноменов другими формами 
общественного сознания, то есть мысленными моделями феноменов, совокупность которых  и 
служит объектом философского анализа. Отсюда вытекает вывод о том, что вести разговор о 
философии религии так же некорректно, как и о философии образования, политики и других 
естественно-исторических феноменов. 

Сказанное, однако, не означает  что философия, так сказать, совсем не имеет отношения к 
религиоведческой науке. Имеет и при этом самое серьезное. Как нам уже неоднократно доводилось 
говорить, ни одна из отраслей научного знания не может возникнуть иначе, как зародившись в лоне 
философии, посредством философского анализа предшествующих достижений научной мысли. Он 
то, этот анализ, его результаты, как правило, свидетельствуют о «беременности» философии, 
зарождении новой отрасли науки, а вместе с тем и новой отрасли философского знания, как 
«матери», которой и предстоит произвести ее на свет. Новая наука может заявить о себе лишь 
покинув лоно философии и начав самостоятельное существование. Породившая же ее отрасль 
философии, выполнив, так сказать, детородную функцию, подобно матери, и в дальнейшем 
призвана постоянно заботиться о развитии своего «дитя», осуществляя рефлексию продуцируемых 
новой наукой идей, концепций, теорий, то есть мысленных моделей исследуемого феномена, 
сигнализируя о возникающих сложностях и проблемах, помогая определять основные направления 
оптимизации. Такой философской отраслью по отношению к религиоведческой науке, по нашему 
мнению, служит философия религиозного сознания.  

Философия религиозного сознания  предстает в качестве структурообразующего элемента 
социальной философии и, на наш взгляд, может быть определена как одна из форм экспликации, 
развертывания и перестройки  мысленных структур, определяющих отношение человека к миру, и 
мир в отношении к человеку, которая проявляется во взаимосвязи религиозных субъектов с 
природой, друг с другом, различными структурными элементами конкретного общественного 
организма на определенной стадии его исторического развития. 

Философии религиозного сознания   присущи все общие признаки, характерные для 
философии. Она выступает в качестве рефлексии и, как таковая, занимается не реально 
существующими феноменами, а их отражением в сознании. Она имеет дело прежде всего с 
отношением мышления к бытия, сознания к материи, является системой наиболее общих взглядов 
субъекта на мир и место в нем человека, выступая, таким образом, в качестве мировоззрения. 

В то же время философия религиозного сознания характеризуется  и рядом особенностей. 
Это связано прежде всего с принадлежностью философии религиозного сознания к социальной 
философии, чью специфику сохраняет и интересующая нас отрасль философии. Говоря о факторах, 
обусловливающих указанную специфику, следует заметить, что в качестве таковых прежде всего 
выступают особенности социального познания. Ведь религиозные субъекты, как и всякий 
социальный организм, будь то отдельная личность, социальная группа, общество в целом, 
выступают одновременно и как объект религиозного познания. Они творят историю религии и они 
же ее познают, способствуя формированию в своем сознании определенных мысленных моделей, 
которые ими же  рефлектируются в процессе философского анализа. 

Вторая особенность философии религиозного сознания, как принадлежащей к отрасли 
социальной философии, состоит в том, что  в основе своей она содержит мысленную деятельность 
людей, преследующих свои определенные цели, определенные социально-классовые интересы, 
сложившуюся систему ценностей, что в той или иной мере сказывается как на ходе философского 
анализа, так и на его результатах. 

Существуют и другие особенности философии религиозного сознания, связанные, в 
частности, со спецификой объекта и предмета ее. 

Объектом исследования философии религиозного сознания выступают мысленные модели 
религии, тех или иных ее аспектов, сторон. Этот участок общественного сознания отличается тем, 
что в основе его лежит вера особого рода – в удвоение мира, в существование двух миров – 
посюстороннего, земного, воспринимаемого органами чувств, и потустороннего, небесного, 
обусловливающего как сам земной мир, так и его развитие, поскольку там пребывает Бог, 
наделенный качеством абсолютного субъекта с присущими ему абсолютным совершенством, 
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внешний разум, обладающий всемогуществом, безграничностью, непостижимостью для ума. Если 
рефлексия мысленных моделей первого мира, земного, их проверка через практику на адекватность 
реально существующим феноменам, в частности, в соответствии с религиозной верой, особых 
вопросов не вызывает, то проверка истинности моделей потустороннего мира всегда была и 
остается в лучшем случае проблематичной, а чаще всего и вовсе невозможной, поскольку путь туда 
человеческому разуму религиозным сознанием попросту закрывался. Данное обстоятельство, 
сдерживая развитие религиоведческой науки, тесня ее однажды постулируемыми религиозными 
положениями, превращенными в незыблемые догматы, препятствовало выявлению оптимальных 
направлений развития религиозного знания, превращения его в достоверное знание о религии, ее 
месте в культуре как результате человеческой деятельности, что как раз и составляет предмет 
философии религиозного сознания. 
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SUMMARY 

 
This article analyzed the intercommunication between the philosophy and the religious science, its 

different branches. The object and the subject of the philosophy’s religious consciousness is being based. 
 
 

М.А. ЛЕПСКИЙ  
 

УРОВНЕВЫЕ И РАВНОПОЛОЖЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

 
Современные политический анализ и политическая социология, как практически 

ориентированные направления изучения политической сферы, все чаще активно ставятся под 
сомнения политиками, средствами массовой информации, организациями гражданского общества. 
Эти сомнения связаны, прежде всего, с большими надеждами на инструментарий политического 
прогнозирования, который должен дать полезную информацию о происходящих событиях и о 
способах достижения победы в политической борьбе. 

В тоже время происходит существенное давление политических «заказчиков» на 
подготовку итоговых документов с целью использования научно-обоснованных выводов 
исследования, как политической технологии влияния на общественное сознание избирателей. В 
результате теоретические выводы поддаются «корректировке» заказчика в соответствии с 
рекомендациями политтехнологов или, что еще хуже, исходя из «видения» политика. В этой 
ситуации на первые места по значимости выходят такие  качества ученого-практика как: 
принципиальность, объективность, научность и верность научным идеалам. 

Но кроме субъективной стойкости ученого полезность и достоверность политического 
прогноза обеспечивается методологическими принципами, разработанными с целью повышения 
достоверности и научной обоснованности, полезности и верифицируемости прогнозов. Проблема 
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методологических принципов в социальном познании изучалась марксистской школой, немецкой 
школой историзма, с такими яркими представителями как, В. Дильтей, Г. Зиммель, Г. Риккерт, 
В. Вильдебанд, большой вклад изучение методологических принципов внес М. Вебер, принципы 
технологического прогнозирования изучались Э. Янчем, Дж. Мартино. И. Бестужев-Лада сделал 
акцент на методических принципах социального прогнозирования. Связь принципов истории и 
прогнозирования анализировались коллективом авторов под руководством А. Алпеева. Принципы 
социального познания изучались В. Воловиком, Ю. Сурминым, Н. Туленковым, которые подвергли 
научному анализу принципы социальных технологий. Систематизация методологических и 
методических принципов прогнозирования осуществлена в работе В. Матвиенко. 

Поиск методологически надежных принципов требует изучения различных уровней 
применения научных принципов в прогнозировании в целом и политическом прогнозировании в 
частности. Первым шагом является определение специфики прогнозирования в процессе 
социального познания, а значит и специфики применения принципов социального познания в 
прогнозировании. Вторым шагом является изучение не только видовых особенностей 
прогнозирования как теоретического исследования, но и исследование особенностей принципов 
практического изучения действительности, ее потенций и возможностей субъектной деятельности. 
В этом смысле прогнозирование выступает в роли практически ориентированной социальной 
технологии. Теоретические направления от общего к частному, от абстрактного к конкретному 
определяют не только выявление видовых характеристик социального прогнозирования, как 
синтеза принципов социального познания и социальных технологий, но и выявление конкретной 
специфики политического прогнозирования, как «подвида» социальных технологий.  

Целью этой научной разведки является систематизация принципов политического 
прогнозирования. 

Принцип [лат. Principium – основа начало] – 1) основное, исходное положение какой-либо 
теории, учения и т.д.; руководящая идея, основное правило деятельности; 2) внутреннее убеждение, 
взгляд на вещи, определяющие норму поведения; 3) основа устройства, действия какого-либо 
механизма, прибора установки [1,409]. Одной семантической констатации принципа «как 
основного, исходного положения» недостаточно, поскольку необходимо выявить те критерии, 
которые позволяют определить существенные характеристики тех положений теории, которые 
являются базовыми, концептуальными. Такие характеристики определены в диалектической 
гносеологии. 

Именно такие характеристики стали основой дефиниции «принципа» у В. Воловика: 
«Существенная, устойчивая, повторяющаяся, внутренняя, объективная и необходимая связь 
предметов и явлений обозначается понятием закон. Форма конкретного проявления закона есть 
закономерность. Познанная закономерность, положенная в основу той или иной деятельности есть 
принцип»  [2, 74-75]. 

В диалектике как теории развития, мы имеем дело с мыслительной деятельностью, 
основанной на двух принципах – принципе всеобщей связи и принципе развития. Принцип 
всеобщей связи основывается на понимании того, что вся доступная нам реальность есть 
совокупность предметов и явлений, пребывающих в самых разнообразных отношениях, связях друг 
с другом. Принцип развития вытекает из того, что материи присуще абсолютное движение и 
относительный покой. Данный принцип требует, чтобы изучение объекта осуществлялось в 
непрерывном движении, изменении, развитии. При этом развитие понимается как движение от 
низшего к высшему, от простого к сложному [2, 75]. Всякая наука обладает своей системой 
исследовательских принципов, которыми обязан руководствоваться ученый для достижения 
позитивного результата. Они возникают в процессе творческого освоения объективной 
реальности [3, 142]. Альберт Эйнштейн отмечал, что «для применения своего метода теоретик в 
качестве фундамента нуждается в некоторых общих предположениях, так называемых принципах, 
исходя из которых он может вывести следствия». При этом «не существует метода, который можно 
было бы выучить и систематически применять для достижения цели. Исследователь должен скорее, 
выведать у природы четко формулируемые общие принципы, отражающие определенные общие 
черты совокупности, множества экспериментально установленных фактов» [4, 5-6]. 

Установление закономерностей опережающего познания требует поиска принципов, 
которые объединяют прогнозирование со всеми формами научного познания, отражают 
особенности этого вида познавательного процесса. Соотношение прогностического и 
исторического знания непосредственно связано с выявлением временной специфики прошлого, 
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настоящего и будущего в процессе формирования социальной перспективы таких отраслей знания 
как история, социология и прогностика. При этом применение знаний формирования социальной 
перспективы в анализе прошлого является изучением полученного результата принципа 
социальной перспективы в истории. Получение знания о формировании социальной перспективы в 
настоящем (в актуальных событиях и процессах для современного общества) обладает 
эвристическим значением для существующих и действующих социальных субъектов (как в 
социологии, так и социальном управлении, социальной психологии и педагогике, а также в 
социальной философии). Изучение потенций и возможностей, желательной перспективы 
осуществляет не только опережающее отражение социального познания, но целеориентирует и 
целеполагает деятельность социальных субъектов. При этом не всякая возможность становится 
закономерной, поскольку существуют субъективные искажения как познания, так и деятельности, в 
деформации социальной перспективы или формировании социального сопротивления, 
корректирующего своеволие, как отражение объективности социальных процессов. 

Поскольку цель всякого познания – получение объективно-истинных знаний, то 
историческое познание обязательно должно соответствовать по своему содержанию принципу 
объективности. Однако следование этому принципу должно учитывать особенность предмета 
исторического изучения, а именно то, что он развивается во времени и пространстве. Это 
предполагает применение, наряду с принципом объективности, принципа историзма. Специфика 
субъектно-объектных отношений обусловливает применение принципа ценностного подхода [3, 
142-143]. 

Мировоззренческое значение принципа  историзма заключается, прежде всего, в 
обосновании глубинной связи времен, обусловленности настоящего и будущего историческим 
прошлым. Историзм как способ мышления тесно связан с историзмом как принципом 
исторического познания. Последний требует изучения всякого явления истории в его генезисе и 
развитии, конкретно-исторической обусловленности и индивидуальности (личность, народ, эпоха, 
движение и даже человечество). Принцип историзма является воплощением идеи развития, как 
изучения индивидуальности в ее генезисе, становлении и раскрытии своего предназначения, 
взаимосвязи с другими [3, 143-145]. Принцип объективности в марксистской теории отражения 
предполагает под объективностью воспроизведение объекта таким, каким он существует сам по 
себе, вне и независимо от человека и его сознания [5, 226.]  

По утверждению М.Вебера объективность познания в области социальных наук 
характеризуется тем, что эмпирически данное всегда соотносится с ценностными идеями, только и 
создающими познавательную ценность указанных наук, позволяющими понять значимость этого 
познания, но неспособными служить доказательством их значимости, которое не может быть дано 
эмпирически. Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней возможные 
значения неисчерпаемы, поэтому конкретные формы отнесения к ценности не могут быть 
постоянными, они подвержены вечному изменению, которое уходит в темное будущее 
человеческой культуры [6, 413].  

В определении специфики методологических принципов социального познания, на наш 
взгляд, убедительной является позиция Ю. Сурмина и Н. Туленкова. Методологические принципы 
социального познания отличаются определенной качественной спецификой, которая вытекает из 
особенностей социальных объектов, процедур, актов и технологии социального познания. Во-
первых, методологические принципы социального познания зависят не только от научных 
революций и познавательных процессов, но и от социальных революций, исторических эпох и 
происходящих в них социальных процессов. Социальные факторы существенно преображают 
принципы социального познания и моделируют их. Во-вторых, методологические принципы 
социального познания по сравнению с принципами естественнонаучного познания менее строгие и 
отдают предпочтение ориентации на выяснение качественных характеристик социальных объектов. 
В-третьих, методологические принципы социального познания в большей степени подвержены 
воздействию идеологических доктрин. На уровне принципов должна обеспечиваться, прежде всего, 
независимость социологической науки от идеологии [7, 25]. 

Именно решения указанных ранее требований к методологическим принципам социального 
познания служат принципы объективности, историзма и ценностного подхода. Ценностный 
принцип научного познания исходит из того, что в процессе изучения социальной 
действительности проводится научно-познавательный (логический) и ценностно-ориентированный 
анализ. Ценность рассматривается как элемент культурного и общечеловеческого, важнейшая 
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гносеологическая функция оценочных суждений заключается в соотнесении объекта познания 
(прошлого в истории и будущего в прогнозировании) как значимого явления для настоящего. 
Оценка социально-значимой деятельности и проблематики способствует формированию 
важнейших ценностных ориентаций субъекта в окружающем мире. 

В. Жуков и Б. Краснов выделяют два аспекта прогнозирования: «предсказательный, 
подразумевающий описание возможных или желательных перспектив, состояний, решений, и 
предуказательный, предусматривающий собственно решение этих проблем, использование 
информации о будущем в целенаправленной деятельности. Следовательно, в проблеме 
прогнозирования можно выделить две стороны: теоретико-познавательную и управленческую, 
связанную с возможностью принятия решения на основе прогностического знания» [8, 773]. 

Специфика изучения будущего как возможности определяет серьезное отличие 
исторического, ретроспективного познания и прогностического, перспективного исследования. 
Исторические исследования позволяют раскрыть закономерности и результаты осуществившейся 
общественной практики, а перспективные – обеспечивают будущую деятельность в определении 
диспозиции по отношению к будущему (в поисковом прогнозе) и предуказания (нормативном, 
деятельностно-ориентированном прогнозе). Следовательно, одним из важнейших принципов 
прогностического познания является деятельностный подход. Объективный, ценностный, 
деятельностный принципы и принцип развития реализуются в гносеологическом, аксеологическом, 
праксеологическом, а также в единстве ретроспективного и перспективного принципов в 
прогнозировании. 

Принципы объективности, развития и ценностной ориентации отражают существенные 
закономерности и в поисковом и в нормативном прогнозировании. Но в тоже время, наряду с 
принципом развития, доминирующим в поисковом прогнозе является принцип объективности, а в 
нормативном – принцип ценностной ориентации. В поисковом прогнозе приоритет отдается 
исследованию саморазвития объекта прогнозирования, а в нормативном осуществляется поиск 
возможностей эффективной деятельности субъекта с учетом развития объективных условий. 

Деятельностный принцип характеризует прогнозирование как важную социальную 
технологию, поскольку проблематика прогнозирования формировалась, начиная с классической 
школы менеджмента, как одна из важнейших функций управления, наряду с планированием, 
организацией, координацией, контролем и т.д., вплоть до базовых работ по технологическому 
прогнозированию Э. Янча и Дж. Мартино.  

Э. Янч связывал гносеологическую обоснованность прогноза в праксеологическом 
контексте определения этапа в жизненном цикле инноваций, в том числе и социальных. Он 
выделил восемь основных уровней технологий в осуществлении прогресса. При этом каждый 
нечетный этап связан центростремительными (а четный – с центробежными) горизонтальными 
перемещениями технологий. В вертикальном направлении технологии проходят этапы: 1 – научных 
ресурсов, 2 – технологических ресурсов, 3 – элементарных технологий, 4 – функциональных 
технологических систем, 5 – применения, 6 – окружающей среды, 7 – социальных систем, 8 – 
общества. В качестве примера приводится следующее перемещение: эмпирическое постулирование 
какой-либо научной теории, «оплодотворение» другого фундаментального технологического 
исследования, слияние обособленных технологий, распространение существующих технологий, 
потребность во вспомогательных или поддерживающих системах, «вторжение» других отраслей, 
программу технической помощи для развивающихся стран, этические ограничения, налагаемые на 
социальные цели [9, 32-34].  

Технологическое прогнозирование основано на закономерности жизненного цикла 
технологической инновации, которая осуществляется в деятельности различных социальных 
субъектов в различных отраслях научного знания и практики, осуществляется с помощью 
самоорганизации в их взаимодействии. Именно знания закономерностей выявления поля 
диспозиций социальных субъектов обеспечивают необходимую основу для прогнозирования, как 
поискового, так и нормативного.  

В отличие от Э. Янча, который не сомневается в достоверности прогнозных знаний, 
Дж. Мартино критически относится к применению критерия достоверности прогноза.  По его 
мнению, использование критерия достоверности в поиске наилучшего решения сталкиваются с 
двумя обстоятельствами, препятствующими применению этого критерия для оценки 
технологического прогноза. Первое обстоятельство, имеющее, однако, меньшее значение, состоит в 
том, что он не дает нам способа оценки качества прогноза до наступления данного события. 
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Второе, и самое важное по значению, обстоятельство заключается в том, что в данном случае 
игнорируется метод, с помощью которого прогнозы используются для принятия решений (в 
ситуациях управляемых и неуправляемых условий, в действии «самоосуществляющегося» и 
«самоаннулирующихся» прогнозов). Полезность прогноза для целей принятия решений зависит от 
обоснованности используемой в прогнозе логической структуры и степени использования 
имеющейся информации [10, 20-24].  

По мнению Дж. Мартино, необходимость прогнозирования связана, прежде всего, с 
ущербностью альтернатив прогнозированию. Таковыми являются:  

«отсутствие прогноза» – решение, нацеленное на короткий период времени и в 
незначительных изменениях условий и технологий;  

принцип «может случиться все что угодно» – это утверждение неспособности 
«воздействовать на будущее в нужном направлении», бездеятельность в данном случае означает 
нацеленность на неудачу;  

принцип «славное прошлое» – это игнорирование будущего, ограниченность будущего 
прошлыми стратегиями и решениями, последние превращаются из инструмента развития в 
«музейный экспонат»;  

принцип «решительные действия» основан на предположении, что руководители будут 
иметь время для принятия эффективных решений после наступления кризисной обстановки;  

прогнозирование с помощью «гения» определяет преобладание в подготовке прогноза 
интуитивных методов принятия решения [10, 16-20]. 

В качестве нежелательной альтернативы научно-обоснованным прогнозам рассматриваются 
псевдопрогнозы. Так, В. Матвиенко основной задачей методологических и методических 
прогностических принципов определяет необходимость отличать прогнозы от псевдопрогнозов. В 
качестве основных он выделяет методологические прогностические принципы: 1) оптимизма, 2) 
будущего, 3) актуализма. Принцип оптимизма в прогностике вытекает из принципа исторического 
оптимизма, лежащего в основе гуманистического восприятия мира. Прогностический оптимизм – 
это уверенность в том, что прогностика способна помочь людям сделать свою жизнь лучше. 
Принцип будущего – это подход, согласно которому каждое явление следует рассматривать с точки 
зрения его будущего, присутствующего в настоящем. Актуализм предполагает заботу о ныне 
живущих людях. Соответственно псевдопрогнозы лишают настоящее будущего, механически 
переносят туда существующие недостатки, игнорируя социальный прогресс, будущее 
рассматривается как фактор, которому должно подчиняться или уже подчиняется настоящее. 
«Псевдопрогнозы методологически базируются на принципах: (1) безысходного пессимизма, (2) 
сохранения настоящего, (3) «футурошока». Согласно первому принципу, невозможно решить 
существующие социальные проблемы. Второй принцип свидетельствует о стремлении 
законсервировать настоящее. Ссылки на «футурошок» – это обвинение будущего в том, что оно 
порождает существующие проблемы» [11, 58-59] . 

В этой концепции не согласованной является проблема актуализма и фактора будущего. 
Забота о настоящем поколении и решение насущных проблем является важнейшим принципом 
аккумуляции социальной энергии с помощью оптимизма, но фактор будущего как сохранение 
невосполнимых ресурсов для будущего с помощью пессимизма ограничивает своеволие 
действующих социальных субъектов. С помощью пессимизма и утверждения ценности в будущем 
вневременных ценностей формируются прогнозы предупреждения, но это действенный пессимизм, 
а не слабоволие и безответственность, который находится в диалектической взаимосвязи с 
оптимизмом по отношению к будущему. Поэтому фактор будущего и актуализма для настоящего 
реализуются через принцип социальной перспективы во взаимосвязи оптимизма и пессимизма. 

Специфика прогнозирования состоит именно в вероятностном характере научно 
обоснованных выводов, ориентированных на обеспечение эффективных решений. 

Прогнозирование, как вид социальной технологии, основывается на деятельностном 
подходе, который устанавливает детерминацию будущего закономерными усилиями людей, а 
важнейшим источником социальных изменений является взаимодействие социальных субъектов. 
Следовательно, для социального прогнозирования в качестве родовых выступают принципы 
социальных технологий.  

Ю. Сурмин и Н. Туленков выделяют две группы принципов социальных технологий. 
Первая группа принципов определяет отдельные этапы жизни социальных технологий (принципы 
проектирования и конструктирования, принципов проверки и внедрения, регулирующие процессы 
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легитимации технологий, и принципы функционирования). Вторая группа характеризует 
содержание (строение) технологий с двумя основными видами – принципы строения социума и 
собственно принципы технологий. В принципах строения социальных технологий они выделили 13 
принципов (эффективности и оптимальности; целеполагания; системности, синергизма; 
саморазвития; предела и кардинальности; реализма; гуманизма; устойчивого развития; 
проблемности; надежности; инновационности; обоснованного использования передового 
опыта) [12, 39-47].  

В этой достаточно полной системе присутствует несинтезированность принципов, 
поскольку присутствуют в качестве равноположенных принципы различных уровней. Так, в 
деятельностном подходе фундаментальной характеристикой является целеполагание, а 
оптимальность и эффективность являются критериальными характеристиками целеполагания, в 
которой эффективность определяет соотношение социального эффекта в соотношении на затраты, а 
оптимальность – достижение максимального эффекта по целевой функции. Следовательно, 
оптимальность и эффективность являются уточняющими принципами по отношению к 
целеполаганию, как и принцип проблемности отражает предпосылочные условия целеполагания. 
Подобно этому необходимо отметить, что устойчивое развитие также характеризует процесс 
институционализации деятельности, направленной на прогресс человеческого развития, или 
эффективного использования управляемых факторов. Принципы предела и кардинальности также 
являются составляющими процесса и результата управляемого развития. Принцип саморазвития, 
напротив, определяет закономерность познания неуправляемых объективных факторов, что 
уточняется принципом синергизма. Необходимо подчеркнуть тот факт, что принцип надежности 
является отражением одного из основных свойств сложных систем (наряду с безопасностью, 
живучестью, гибкостью, адаптивностью и т.д. [13, 141-143]), а обоснованное использование 
передового опыта – это один из этапов «перемещения» инновации как технологии (что убедительно 
исследовали Э. Янч и Дж. Мартино).  

Принципы строения социальных технологий, по сути, являются методическими 
принципами, которые в соответствии с природой технологии, «развертываются в некоторую 
систему методов, позволяющих получить конкретное знание» [7, 26], в нашем случае, речь идет о 
достижении предполагаемого результата с помощью технологии. Для прогнозирования этим 
результатом является получение знания, с помощью которого социальный субъект принимает 
решение в условиях неопределенности, осознание истоков и специфики неопределенности, 
сокращение ее границ определения вектора движения в будущее.  

Выдвижение десятков программ развития общества, в конечном счете, служат ответом на 
вопросы: Каким будет мир? Кто мы и где мы?  Куда мы идем (цели)? Как туда попасть (план)? [8, 
772]. В. Жуков и Б. Краснов правы, когда утверждают, что «объективная основа прогнозирования 
политических событий состоит в том, что их будущее заключено в настоящем, но только в 
возможности; новое содержится в старом (прошлом), но опять-таки только в возможности. 
Возможность существует объективно в самой действительности как скрытая тенденция ее 
дальнейшего развития. Следовательно, иного пути для прогнозирования будущего нет кроме 
познания реальной действительности, точнее, познания возможностей, тенденций, заключенных в 
настоящем состоянии политической системы» [8, 777]. 

Методологические принципы реализуются через обеспечивающие ее методические 
принципы прогнозирования, научно обоснованные принципы реализуется через принципы 
«искусства применения» на практике.  По отношению к прогнозированию методические принципы 
были обоснованы в «Рабочей книге по прогнозированию», которая предлагает принципы:                      
1) системности, 2) согласованности, 3) вариантности, 4) непрерывности (прогностического 
исследовательского сопровождения развития объекта, 5) верифицируемости (определения 
точности, достоверности и обоснованности прогноза) и 6) рентабельности прогнозирования 
(повышения экономической эффективности прогноза) [14, 409]. Именно методические принципы 
отражают специфику строения социальной технологии, технологической стороны исследования. 
Поэтому основными принципами выступают системность (иногда комплексность), синергизм (и 
связанные с синергией вариативность и вариантность), непрерывность и последовательность 
(иногда алгоритмичность социальной технологии).  

По мнению В. Матвиенко, псевдопрогнозы можно отсеивать от прогнозов на основе 
следующих методических прогностических принципов: 1) обоснованности прогноза,                         
2) непрерывности прогноза, З) активности прогноза. Принцип обоснованности прогноза 
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заключается в том, что прогноз должен быть построен с помощью определенной исследовательской 
процедуры (алгоритма) на основе информации о прошлом и настоящем. Прогноз должен иметь 
основу – базовый период, по данным которого установлена экстраполируемая закономерность. 
Принцип непрерывности прогноза требует, чтобы прогноз давал информацию не только на какой-
либо момент времени в будущем, но и на более близкий момент внутри интервала, охватываемого 
прогнозом. Непрерывность прогноза наглядно проявляется в случае экстраполяции плавных 
количественных закономерностей. Благодаря свойству непрерывности прогноз каждый год (или 
еще чаще) позволяет проводить сравнение с действительностью [11, 62-63]. 

Методологический принцип объективности развертывается на методическом уровне в 
принципах системности, синергизма, объектноориентированном деятельностном подходе, 
инновационности, научной обоснованности и достоверности (верифицируемости). Принцип 
развития воплощается на методическом уровне в принципах устойчивого развития и саморазвития, 
диалектического единства ретроспективного и перспективного, непрерывности и 
последовательности. Принцип ценностной ориентации осуществляется с помощью принципов 
гуманизма (человекоцентристского подхода в социальных технологиях в целом и в 
прогнозировании в частности), принципа реализма (отсекающего утопизм и псевдопрогнозы), 
принципа социальной перспективы в диалектическом единстве оптимизма и пессимизма, принципе 
единства актуального и потенциального (взаимосвязи актуализма и фактора будущего в 
практической деятельности), целевой ориентации на миссию прогнозирования (принцип 
полезности прогноза). 

Специфика политического прогнозирования уточняется с помощью объекта и предмета. 
«Одним из важных направлений прогнозирования общественного развития является политическое 
прогнозирование, объектом которого выступает политика (внутренняя и внешняя), а предметом – 
познание возможных состояний политических событий, явлений, процессов» [8, 773]. В предмет 
политического прогнозирования включены субъекты политической деятельности, государство, 
гражданское общество, классы, социальные слои, партии, политические лидеры; социальные, 
экономические и культурные стейкхолдеры, оказывающие прямое или косвенное влияние на 
политику; объекты политики – внешние и внутренние, социум и государство, международное и 
внутреннее положение (ситуации и события), сферы жизнедеятельности общества, цели и средства 
достижения целей, политические институты, взаимосвязи, отношения, режимы и организационные 
процессы (процесс принятия политических решений, политические коммуникации, политический 
стиль, власть и влияние, управление политическим конфликтом). 

Таким образом, принцип – это философская категория, отражающая познанную 
закономерность, положенную в основу той или иной деятельности, которая представляет собой 
основное, исходное положение какой-либо теории, учения. Принципиальной, методологической 
основой прогнозирования является материалистическая гносеология, утверждающая познаваемость 
объективного мира, основывающаяся на диалектике как теории развития, в мыслительной 
деятельности, воплощающей принципы всеобщей связи и развития.  

Прогнозирование, миссией которого является изучение потенций и возможностей, 
желательной перспективы осуществляет не только опережающее отражение социального познания, 
но целеориентирует и целеполагает деятельность социальных субъектов. Поэтому прогнозирование 
как вид социального познания, воплощает опережающее отражение развития социальной 
действительности. Этот процесс основывается на общих для социального познания принципах: 
объективности (воспроизведение объекта таким, каким он существует сам по себе, вне и 
независимо от человека и его сознания),  развития (изучения общего, особенного и конкретного 
объекта прогнозирования в его генезисе, становлении и раскрытии своего предназначения, 
взаимосвязи с другими объектами), ценностной ориентации (отражающей специфику субъектно-
объектных и субъектно-субъектных отношений социальной практики). Одним из важнейших 
принципов прогностического познания является деятельностный подход, обеспечивающий 
будущую деятельность в определении диспозиции по отношению к будущему (в поисковом 
прогнозе) и предуказания (нормативном, деятельностно-ориентированном прогнозе). Объективный, 
ценностный, деятельностный принципы и принцип развития реализуются в гносеологическом, 
аксеологическом, праксеологическом, а также в единстве ретроспективного и перспективного 
принципов в прогнозировании. При этом наряду с принципом развития доминирующим в 
поисковом прогнозе является принцип объективности, а в нормативном – принцип ценностной 
ориентации. Поскольку в поисковом прогнозе приоритет отдается исследованию саморазвития 
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объекта прогнозирования, а в нормативном осуществляется поиск возможностей эффективной 
деятельности субъекта с учетом развития объективных условий. 

Деятельностный принцип характеризует прогнозирование как важную социальную 
технологию, основанную на знании закономерности жизненного цикла технологической 
инновации, которая осуществляется в деятельности различных социальных субъектов в различных 
отраслях научного знания и практики, осуществляется с помощью самоорганизации в их 
взаимодействии.  

Систематизация принципов социального познания и социальных технологий как 
пересечение родовой сущности в видовой специфике прогнозирования позволяет определить 
взаимозависимость методологического и методического уровней принципов прогнозирования.  

Методологические принципы развертываются на методическом уровне, определяющем 
строение социальных технологий: объективность реализуется в принципах системности, 
синергизма, объектноориентированном деятельностном подходе, инновационности, научной 
обоснованности и достоверности (верифицируемости); развитие воплощается в принципах 
устойчивого развития и саморазвития, диалектического единства ретроспективного и 
перспективного, непрерывности и последовательности; ценностной ориентации осуществляется с 
помощью принципов гуманизма, реализма, социальной перспективы в диалектическом единстве 
оптимизма и пессимизма, единстве актуального и потенциального, принципе полезности прогноза. 

Специфика политического прогнозирования уточняется с помощью объекта (внутренней и 
внешней политики) и предмета (субъектов и объектов политической деятельности, политических 
процессах, институтах, событиях и т.д.).  
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SUMMARY 
 

In article systematize the foundations of political forecasting, investigate the application specificity 
of methodological foundations of social cognition, methodical foundations of social technology’s in 
interconnection with political forecasting and also investigate the forecasting foundations of political field 
tendency’s. 
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Ю.О. ШАБАНОВА 
 

ХОЛОНОМНЕ МИСЛЕННЯ ЯК СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА ЕНІОЛОГІЇ  
В КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНИХ МОДУСІВ  СУЧАСНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ 

 
 Бінарні установки, властиві нашій свідомості, знайшли особливо яскраве вираження в 

класичній раціональності європейської культури. Бінарність мислення у вигляді так–ні, добро–зло 
тощо знаходить своєрідне втілення в концептуальному просторі релігійного світорозуміння у виді 
опозиційних понять  профанне – сакральне, надприродне – природне, Бог – світ. Якщо взяти до 
уваги, що предметом наукових досліджень як прикладних, так і природознавчих, є закономірності 
фізичного світу, то бінарність реального й ірреального багато в чому втрачає сенс, тому що реальне 
в релігійному розумінні, виходить за рамки  наукового дослідження, піддаючи смислової аберації 
раціонально-логічний компонент мислення, а з ним і емпіричне сприйняття простору проявленного 
світу.  

Так, у формуванні світоглядних установок сучасності дихотомія релігійного і світського 
приводить до пошуку синкретичних форм світосприйняття. Який же ідеологічний стрижень  може 
стати визначальним для концепту ідентичності в сучасності?  

Після втрати соціалістичної ідеології, що у нашій країні приймала тоталітарні форми, 
пострадянський простір переживає з одного боку деякий ідеологічний вакуум, з іншого боку – 
демонструє сліпе прагнення заповнити його  копіюванням Заходу, що досяг успіху на тлі 
«загниваючого капіталізму»  у коньюктурно-ринкових відносинах у всіх інститутах  соціуму. 
Спроба заміщення ідеологічного вакууму – національною ідеєю в регіональних представництвах 
СНД, нині самостійних державах, не рідко знаходить вираження у вкрай перебільшених і 
найчастіше перекручених формах. 

Постмодерністський плюралізм у вигляді поліфонічності філософського дискурсу, що 
прийшов на зміну монодичність онто-гносеологічних концептів Модерну та представляє, нібито 
бажану волю мислення і відсутність ідеологічної заангажованності, породжує хаос у розумах 
сучасників, тому що веде до втрати цілісних трансцендентних форм ідентифікації особистості, що 
детермінують формування позитивного розвитку свідомості.  

Релігійність у тих формах, у яких сьогодні  представлені  офіційні конфесії, на жаль, не 
викликає довіри в людини з розвинутим менталітетом і критичним мисленням. І це закономірно. 
Від чистої духовності і щирої сакральності християнство звернулося до міжконфесіональних 
суперечок  на регіональному рівні та відкритій агресії до «інакомислення». Занурившись у земне, 
тлінне, соціальне, православні забули про терпимість, заповідану Христом. 

Чи можливо, очікувати від такого положення в сучасному православ'ї забезпечення 
цілєпокладання суспільної діяльності та продуктивних світоглядних установок? До того ж, 
відчуження Церкви від держави, що представляється закономірним при втраті  сакрально-
трансцендентних цінностей, як визначальних релігійну свідомість, веде до тривіальної профанації 
клерикального світу, вказуючи на деяку марність останнього, за причиною відсутності впливів на 
формування ціннісно-смислових концептів розвитку суспільства. Спроба штучно з'єднати 
сакральне і профанне представляється утопією, а використання «принципу додатковості» не 
вирішить проблему домінанти світських установок. 

Подібна домінанта спостерігається й у дихотомії раціонального й ірраціонального модусів 
існування, де перевага віддається раціональному, як визначальному компоненту сучасної як 
наукової, так і соціальної парадигм. 

Раціональний вектор є визначальним у теології. З одного боку вчення про Бога, особливо в 
схоластичній традиції, спирається на логіко-абстрактні докази трансцендентної першопричини 
світу. З  іншого  боку –  знання, як атрибут раціонального, у теологічних вченнях завжди існували 
паралельно з вірою. Інша справа, у яких співвідношеннях вони знаходяться.  Для щирої релігійності 
сугубо теологічних знань не достатньо. Сама необхідність доказу буття Бога представляється 
абсурдною. Якщо віруючої людині потрібні докази, то вона вже не може вважатись віручою.  Віра –  
є понадраціональна  інтенціонна спрямованість свідомості до трансцендентного об'єкту. Відомо, що 
релігійна свідомість не можлива без віри, що є направляючим компонентом релігійного акту. У 
цьому зв'язку не раціональні, а містичні знання про Бога стають визначальними. Щира релігійність 
– це, насамперед, містичне проживання зустрічі з трансцендентним, що формує світовідношення 
людини. Таким чином, релігійність у сучасному світі – приймає скоріше  форми метатеології, у 
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вигляді спроби вийти за  рамки конфесіональної ангажированності та сугубо теологічної 
методології. Така установка свідомості дає можливість зберегти в чистоті сакральність релігійних 
істин.  

У контексті проблеми пошуку релігійних модусів сучасного світорозуміння не можна не 
торкнутися і розповсюдженої  в західноєвропейській культурі  тенденції звертання до традиційної 
культури Сходу.  Ірраціональний компонент  східної релігії з характерною для цієї культури 
інтровертною інтенцією свідомості, приваблива для сучасного європейського менталітету, що 
переживає кризу раціонально–сцієнтистської  парадигми. Але при досить розповсюдженому 
обивательському інтересі до Сходу, до його споглядальної установки стосовно світу, як правило, 
вихолощується  філософська основа вчення, залишаючи лише зовнішню атрибутику екзотичної 
культури. Таке відношення до найдавнішого досвіду релігійного Сходу ні як не сприяє створенню 
значеннєвих орієнтирів сучасної свідомості. Традиційним суспільствам на відміну від сучасних 
західних притамане релігійне, а не наукове обґрунтування соціальних зрушень, перевага 
світоглядного знання над науковим і над технологіями.  

Навряд чи синтез західної і східний ментальності спроможний вирішити проблему 
досягнення щирої релігійності  для європейської свідомості. Кроскультурна рухливість можлива 
при  взаємовпливових процесах двох культур, але лише в межах їхніх ментальних установок. 
Породження західно-східного симбіозу, по суті, представляється не можливим в зв’язку полярності, 
заданої принципами розвитку цих регіонів. Екзюпері точно і безапеляційно сказав нам про це: 
«Захід і Схід не зійдуться ніколи».  

Якщо бінарність культурних традицій архітипових цивілізаційних утворень ведуть до 
кроскультурних діалогів і діалектики розвитку соціуму, то такі сфери духовної культури людини як 
наука і мистецтво знаходяться скоріше в стадії співіснування на основі принципу додатковості. 
Яким образом  наука і мистецтво здатні сьогодні вплинути на формування евристичних цінностей 
світоглядної парадигми?  

Наука і мистецтво являють собою традиційно протилежні форми збагнення і відображення 
світу. Компаративний аналіз їхніх методологій демонструє яскраво  виражений, властивий 
свідомості, бінар раціонального й ірраціонального. В міру їхнього розвитку векторальна 
протилежність підходів до збагнення світу зросла, що не виключає присутності раціонального 
моменту в мистецтві (пропорція, гармонія, логіко-лінгвістичний дискурс)  та ірраціонального в 
науці (інтуїтивне передчуття істини у вигляді  інсайтів чи теоретичних прозрінь). 

Мистецтво як образно-символічна, іраціонально-інтуїтивна форма збагнення світу 
найчастіше проникало значно глибше, ніж наука, але виражало  свої передчуття трансцендентно-
універсумних символів позапростіро-часового  буття у суто суб'єктивних, чуттєво-емпіричних 
образах. Унаслідок чого, мистецтво для прагматично налаштованної свідомості не стало 
переконливою сферою пізнання світу. До того ж, прірва, що виникла між елітарною і масовою 
культурою все більш відсуває високе академічне мистецтво, що пропонує  відкритій до духовного 
збагачення свідомості, продуктивні форми цілєпокладань, у розряд не сприйманих і не 
затребуваних для більшості людей.   

Що стосується науки, особливо її позитивістських, прикладних напрямків, то з абстрактно-
умоглядного буття, у якому вона перебувала в період  античності чи теолого-метафізичної 
абстракції Середньовіччя, наука кинулася убік прикладних призначень, коли навіть сугубо 
теоретичні відкриття викликають інтерес лише в зв’язку з прагматичною реалізацією їх досягнень. 
До того ж дроблення наукових знань привело до їхньої розірваності та втрати цілісного масиву 
наукової картини світу. На відміну від суб'єктивно-ірраціональних крайностей мистецтва, наука 
впала в крайність раціонально-доказового існування, сконцентрувавшись на  закономірностях 
фізичного світу, відчужуючи свій предмет від глобальних взаємозв'язків багатомірних структур 
світобудови.  До того ж кризовий стан науки виражається  й у відчуженні морально-ціннісних 
орієнтирів  цілісного існування людини від прагматичних цілей розвитку соціуму.  

Альтернативою прагматичним установкам науки є принципово новий підхід до наукового 
пізнання світу. Такий підхід демонструє еніологія (енерго-інформаційний обмін у природі  та 
суспільстві) –  науковий напрямок, що отримав розвиток в останнє десятиліття минулого століття в 
Росії та в Україні. В основі еніології, що остаточно не оформилася термінологічно і найчастіше 
спирається на терміни класичної фізики, лежить поняття інформації, під якою розуміється не тільки 
конкретно-технічний набір знань, але й полево-інформаційні структури. У цьому контексті 
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можливе застосування визначення М. Вінера, який під   «інформацією» розуміє характеристику 
органічної системи. 

У еніології, що не замикається  на дослідженнях матеріально-фізичних закономірностей, а 
звертається до безмежності, багатомірності світобудови в який інформаційно-польовим 
випромінюванням наділяється будь-як об'єкт від грубої (корпускулярної) матерії до 
трансцендентної субстанції. Суть вчення складається у  фундаментальному законі про взаємодію та 
всеєдність усіх форм  існування світобудови, що імпліцитно містить як первинні інформаційні поля 
(далі ІП) – безпосереднє еманування (випромінювання) будь-якого об'єкта, у виді його 
продовження й відтворення структурних окремістей ІП, так і вторинні  ІП, у яких поле є вже 
резонансним чи сингулярним.  

Така структурна частина ІП, відповідає духовній субстанції, архітипам, ідеям, речам, 
індивіду, співтовариству, державі тощо – називається егрегором, чому в сінергетиці  відповідає 
поняття аттракот. Егрегор  – направляюче-детермынантна структура ІП, що наділена «вольовим 
зарядом» та є еквівалентом свідомості. Енергія в еніологічному розумінні є формою існування та 
взаємодії ІП різного рівня.  

Еніологія як міждисциплінарна область знань, що поєднує в собі як науково-практичний так 
й езотеріко-релігійний (в основі якого лежить уявлення про трансцендентно-непізнаваної сутності 
Абсолюту) підходи, через дослідження енерго-інформаційнних структур матеріальних об'єктів і 
мікрокосмосу (людини) прагне описати енергоінформаційне поле макрокосмосу (Світобудови), 
слідуючи стародавньому постулату Гермеса Тригметиста «Як унизу, так і внизу». Так Генріх 
Іванович Швебс, засновник цього напрямку в Україні, представляє єдність взаємодії світу грубої 
(фізичної) матерії та світу  тонкої (духовної)  структури у вигляді взаємообміну ІП, що фіксує 
людина у вигляді понадчуттєвого сприйняття. Така взаємодія ІП веде до постійного саморозвитку 
системи за нелінійними (тобто тими, що раціонально не прораховуються) принципами існування.  

В зв’язку з тим, що еніологія  звертається не до фізичних понять, а скоріше метафізичних, 
то і висновки цієї області знань не повинні носити характер описів матеріально-фізичних 
закономірностей, а виходять на філософсько-метафізичний рівень, що  складає умоглядно-
теоретичну базу еніології.  

Теоретична редукція світоглядної доктрини еніології як научно-езотеричної парадигми 
сучасності, експлікує глибинні джерела інформаційно-польової єдності світової структури у 
філософському масиві минулого.  

Основні положення й ідеї цієї парадигми в різній формі можна спостерігати в декількох 
напрямках розвитку філософського дискурса. З одного боку – це метафізичне абстракто-
спекулятивное  теоретизування, представлене  вченнями Парменіда, Платона, Декарта, Спінози, 
Лейбница, з іншого боку – містико-релігійні осяяння, реалізовані  у вченнях Плотіна, Ямвліха, 
М.Екхарта, В. Вейделя, Я.Бьоме, Парацельса, Р.Флудда, Э.Сведенборга й інших.   

Потрібно відзначити, що будь-який містичний досвід, представлений у вигляді  релігійних 
одкровень, творчих  інсайтів чи абстрактних осяянь, що покладені в основу езотерико-містичних 
вчень, припускає входження, говорячи мовою еніології,  в зону ІП вищих духовних структур чи  
сферу буття духовних першовитоків матеріально – структурованого світу, що близько за змістом 
эйдосів Платона. Але ж ідеї Платона метафізичні тай умоглядні, а ІП-структура є понадемпірична 
та понадінтелігібельна духовно-ірраціональна онто-детермінанта світової взаємодії.  

Представлена вище еніологія, демонструє цілісний підхід (ірраціонально-раціональний) до 
формування методології науки, не обмеженої прагматично-коньктурними цілями раціонально-
емпіричних методів. До того ж холономність принципів еніології детермінується релігійно-
філософською  основою цього напрямку, виводячи її (еніологію) з строгої класифікації наукових 
знань у синкретичне буття гармонічного світосприймання людиною цілісного й єдиного світу. Так 
фундаментальні основи  еніологічного вчення можна сформулювати в таким чином: 

-   в основі світобудови лежить єдиний принцип енергійно мінливої матеріально-духовний 
дуальності,  обумовленої вічним прагненням ірраціонально-трансцендентної першооснови; 

- збагнення суті ірраціонального Абсолюту можливо через антропний принцип макро-
мікро космічної взаємодії, в основі чого лежить ірраціонально-інтуїтивне світопочуття у вигляді 
подолання суб'єкт-об'єктних відносин; 

- онто-гносеологічні положення еніології приводять до переосмислення світоглядної 
парадигми від антропоцентризму до антроповідповідальності та самоцінності людини через 
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усвідомлену ментальну установку відмовлення від прагматизму до форм коеволюційної 
гармонізації усіх форм ІП; 

- формування в соціо-культурному просторі  нового типу симбіозної свідомості, в основі 
якого лежить холономний принцип (єдиноцілісний підхід) у вигляді поєднання тай взаємодії 
раціонально-інтуїтивно-почуттєвого, що веде до злиття наукових, релігійних та естетичних форм 
соціального устрою з пріоритетом  духовно-етичної детермінанти.  

Таким чином, зняття протиріч бінарних опозицій свідомості, що виразилося в кризові явища 
науки, релігії, соціального і культурного розвитку, відбувається у втіленні нової світоглядної 
установки у вигляді холономного уявлення про трансфінітивний світ, що проявляється у  єдиній 
системі енерго-інформаційної взаємодії, яка детермінується духовно-трансцендентним 
універсумом. Релігійний модус сучасного світорозуміння від  ідеологічної заангажованості тай 
догматичної обмеженості трансформується в духовно-альтруїстичні інтенції свідомості та 
формування життєвого концепту по богомудрих законах, вказуючи на найвищу відповідальність 
кожного у формуванні соціо-культурного простору по вищих законах духу. 

 
SUMMARY 

 
In article specificity religious modus which on the basis of binary oppositions which form valuable 

reference points of modern consciousness.  The productive decision of a problem the author represents the 
reference to the complete thinking expressed in world outlook bases of a new direction in a science – 
eniology which basic aspects are opened in to begin. 

 
 

С.І. ПОДМАЗІН 
  

ОСВІТА ЯК ФОРМА І ЗМІСТ СПОЖИВАННЯ ЧАСУ 
 
На сьогодні, на нашу думку, соціальна інституція освіти України є маргінальною та 

суперечливою. З одного боку, як ми доводимо це в нашому дослідженні, є реальні зрушення в 
напрямку розбудови особистісно орієнтованої освіти, а з іншого боку – ми спостерігаємо не тільки 
величезну стійкість авторитарної моделі освіти,  а й тенденції до посилення стагнації освіти 
України. 

Отже, на сьогодні можна констатувати існування двох дуже суперечливих тенденцій у 
розвитку освіти: тенденції до гуманістичної моделі та тенденції до авторитарної моделі. 

Це викликає напружений, передкризовий стан у соціальній інституції освіти України, що 
яскраво виявляється в значному зростанні психологічного напруження керівників освітніх закладів, 
бо саме вони мають балансувати на межі все більшого розриву.      

Для того щоб зрозуміти сутність вказаного розриву, нам необхідно проаналізувати 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, які 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 аттрактор – вектор 
доцільного подальшого розвитку. 

Але головним є те, що для кожної особистості „освітній час” існує тільки як „особистісний 
освітній час”, межа руху в якому залежить від її власних зусиль. При цьому саме „прорив у 
сучасне” забезпечує особистості можливість „розуміти” себе й суспільство, тобто дійсно виступати 
суб’єктом. Рух в „особистісному освітньому часі” без напружених зусиль завжди залишає 
особистість далеко від межі сучасності. Її уявлення про світ не можуть стати адекватними й 
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формуються на основі суспільних міфів і стереотипів. Така особистість може не відчувати 
підконтрольність своєї суб’єктної активності.  

Звичайно плин „особистісного освітнього часу” залежить, перш за все, від самої 
особистості. Але це не значить, що суспільна ситуація не може здійснити істотний вплив на нього, 
вона може або сприяти його плину, або суттєво блокувати. Цей вплив здійснюється через 
можливості використання особистістю звичайного фізичного часу, який припадає на день, тиждень, 
місяць, рік [1].  
        Для аналізу цього процесу ми звернемося до досить плідної моделі використання часу 
особистістю, побудованої Л. Севом [2]. Загальна топологія діяльності, що ми досліджуємо, можна 
зобразити графічно, у вигляді складного нашарування чотирьох фундаментальних циклів (Схема 1). 

         
 Cхема 1.  

 
ІІк                    Конкретна                                     Абстрактна      ІІа 
                           діяльність                                      діяльність 
Діяльність                                                                                       
сектору ІІ                                                         
 
 
Діяльність 
сектору І 
 
Ік                                                                                                      Іа 
 
Конкретна діяльність сектора №1 (квадрант Iк) — це сукупність навчань, у процесі яких 

формуються та розвиваються здібності, що застосовуються в конкретній діяльності. Конкретна 
діяльність сектора №2 (квадрант ІІк) — це сукупність актів, які приводять у дію здібності для того, 
щоб потім безпосередньо повернутися до індивіда. Абстрактна діяльність сектора №1 (квадрант Іa) 
— це сукупність навчань, у процесі яких формуються й розвиваються здібності, що керуються 
соціальною діяльністю й об’єктивними суспільними відносинами, до яких ця діяльність включена. 
Абстрактна діяльність сектора №2 (квадрант ІІa) — це сукупність актів, в яких безпосередньо 
міститься суспільна праця. 

 Це вірогідний нарис загальної топології особистості, яка створюється в межах 
капіталістичних форм індивідуальності. На основі такої загальної топології можна побудувати 
модель використання реального часу окремої особистості й відобразити, нехай дуже спрощено, за 
допомогою чисто кількісного наглядного зображення відносної важливості чотирьох 
фундаментальних циклів загального використання часу, а значить різноманітність структур і 
суперечностей реальної особистості (Схема 2). 

Перша фігура відповідає використанню часу дитиною шкільного віку: переважання 
діяльності навчання, яке спрямоване до циклу конкретної особистості з її підпорядкуванням 
опосередкованій підготовці до суспільної праці; важливість актів конкретного споживання; майже 
повну відсутність абстрактної діяльності, найбільше – участь у хатній праці. 

Друга фігура може слугувати ілюстрацією щодо використання часу студентом, якому нема 
необхідності займатися суспільною працею найманого робітника, щоб мати можливість платити за 
свою освіту: переважання різних видів навчання для майбутньої абстрактної діяльності  — 
навчання, на другому плані якого є аспект конкретного навчання,  важливість діяльності 
конкретного споживання, майже повну відсутність абстрактної діяльності (суспільної праці).  

Третя фігура відповідає використанню часу найманим робітником, який поза своєю працею 
на підприємстві чи установі займається лише різними видами діяльності особистого дозвілля і 
хатньою працею: значно переважає абстрактна діяльність; придбання нових відповідних здібностей 
зведено до мінімуму; обмежене значення конкретної діяльності взагалі, особливо в секторі  №1. 

Четверта фігура є ілюстрацією до використання часу особистістю похилого віку, яка вже не 
працює й виконує лиш невелику суспільну працю: абсолютна перевага діяльності конкретного 
споживання; істотне зменшення інших секторів, зокрема сектору абстрактного навчання. 

Навчившись «читати» за цими фігурами, можна прямо побачити, наприклад, у третій фігурі 
явище капіталістичної експлуатації, відображене в самому серці особистості, у формі дуже 
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перебільшеного квадранту ІІa (соціальна виробнича діяльність), якому зовсім не відповідає 
особистісна діяльність конкретного споживання.  

                     Схема 2. 
Використання вільного часу особистістю  

в умовах капіталістичного суспільно-економічного устрою 
 

 
На жаль, сьогодні в Україні будь-який найманий працівник в умовах економічного примусу, 

для виживання й створення прийнятних умов для сім’ї майже весь фізичний час витрачає на 
діяльність сектору ІІ (Схема 3).       

                                                                                       Схема 3. 
Використання часу найманим робітником  

в умовах трансформації соціально-економічного устрою України 

                                   
Майже весь час найманий працівник (робітник, селянин, педагог т. ін.) витрачає на 

абстрактну працю, яка забезпечує бюджет виживання, при цьому мінімум часу залишається не 
тільки на перманентне навчання й самоосвіту, а навіть на відпочинок (праця по 10-14 годин на 
добу, праця по вихідних, праця під час відпустки, або взагалі без відпустки).  

У той же час ті, хто володіють капіталом, засобами виробництва або досяжні до їх 
розподілу, більшість свого фізичного й „особистісного часу” витрачають на турботу про власне 
збагачення, мінімізуючи різним чином результати суспільної праці. Часу на особистісний розвиток 
у них теж не залишається. Працює месідж – бізнесмен працює цілу добу!? (Схема 4). Але виникає 
питання: для чого він працює!?  

Банальне спостереження за дійсністю дозволяють зробити знову ж таки банальний 
висновок: для зайняття вищого місця в розподілі капіталу й здобуття через капітал влади, яка знову 
ж таки буде працювати на збагачення його капіталу. З точки зору мислячого суб’єкта – це повністю 
позбавлена смислу діяльність.   
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Ось тут і виникає нерозуміння марксизмом Людини і її сучасності. Відкидання Природи 
Людини згубно вплинуло на розвиток марксистського вчення про Людину, про Особистість. На 
наш погляд, саме розуміння Природи Людини як експансії, спрямованої на володіння (в тому числі 
й через біологічне розселення), відіграло значну роль у краху марксизму як соціальної практики. 

Сьогодні пересічний громадянин України  розуміє, що, як і пророкував К. Маркс (а за ним 
Л. Сев), через капіталістичний розвиток суспільства утворюється глибокий вир відчуження в 
суспільстві, зменшуються надії на подолання вказаної соціальної прірви за рахунок вищої якості 
освіти. Набута кваліфікація найчастіше не приносить її носіям додаткових дивідендів, а лише 
дозволяє інтенсифікувати свою працю. 

На жаль, життєві спостереження підтверджуються й аналізом науковців. Так, В.І. Воловик 
пише: „Візьмемо на себе сміливість заявити, що жодна з нині діючих партій сьогодні такої теорії 
(теорії соціального прогресу – П.С.) не має. Всі вони, у кращому випадку, обмежуються 
програмними заявами про своє ставлення до марксизму-ленінізму або присягаючись на вірність, 
або, навпаки, шалено лаючи і проклинаючи його, замість того, щоб зосередити зусилля на 
філософському, критичному переосмисленні принципів діалектико-матеріалістичного розуміння 
історії. А саме таким шляхом, на нашу думку, і може бути вироблена дійсно наукова методологія 
соціального аналізу, що відповідає сучасним реаліям суспільного розвитку” [3]. 

У цьому економічному стані й криються витоки „розщеплення” тенденцій розвитку освіти 
сучасної України. 

          Схема 4. 
Використання часу політичною та економічною елітою  

в умовах трансформації соціально-економічного устрою України 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
Отже, необхідно визнати, що якщо дивитися на людину як на «об’єкт навчання й 

виховання», то вона є зовсім ненавчаємою й невиховуваємою. Вона завжди є суб’єктом будь-якої 
взаємодії,  може пристосуватись до ролі об’єкта, до якого її зводить якийсь інший суб’єкт, назвемо 
його умовно “вчителем”, або, що буде вірніше, „роботодавцем„ [4].    

 Але наслідки цього впливу завжди непередбачені, а найчастіше – прямо протилежні  
намірам останнього. У цій ситуації, якщо вчитель має намір обов’язково домогтися необхідного від 
учня, він неминуче буде змушений удатися до насильства. А якщо учень чинить опір  насиллю, то 
залишається лише один варіант – знищити його. Саме таку логіку має механізм репресій, 
притаманний будь-якому тоталітарному суспільству. 

Позасуб’єктне, позаособистісне буття людини вважається нам, як то кажуть, неможливим за 
визначенням не тільки в діяльності освіти, але й узагалі. 

Мова йде про постійну відображеність цілісного суб’єкта  як субстанціональної основи 
особистості в різноманітних «просторах». Суб’єкт входить до кожної зі сфер буття, знаходить в них 
свою особистісну присутність [5]. 

У всіх, хто переймається розвитком суспільства, виникає закономірне питання – а чи 
можливий розвиток соціальної держави без розвитку капіталізму? 

На наш погляд – це неможливо.  
То чому ми борсаємося до сьогодні в болоті викривлених ідей?  
Чи не пора позбутися міфів „щуки, яка виконує бажання”, „скатертини-самобранки”, 

„Іванка-дурника”, „Іллі Муромця, котрий сиднем сидів 30 років” (за які він мав повністю 
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атрофуватися) та інші міфи культури, яка вже реально не існує, а існує тільки в уяві 
„Великоруських шовіністів”,  але нічого доброго не несе всім сучасним східним слов’янам. 

Відповідь, як ми думаємо, за читачем. 
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SUMMARY 
 

In this article is passed the theoretical analysis of correction in modern mass. Consciousness of 
postcommunistic society of to contradictory tendencies: waіting on social miracle – prosperity without 
special efforts and creativity – on the one hand, and hypertrophy of the idea of a robot-man (a business 
man and a working man  as well), whose aim is a long, often entirely exhausting work, on the other hand.  
 

 
Т.І. БУТЧЕНКО  

 
СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 
Визначення бажаного соціально-політичного майбутнього та дороговказів його досягнення 

– речі, без яких неможливо уявити історичний розвиток людства. Колективна людська пам’ять 
зберігає проективні образи найліпшого облаштування публічних відносин, що налічують декілька 
тисяч років. Вони створювалися у відповідь на потребу в знятті внутрішньої суперечливості 
державної влади, дисгармонії і конфліктності взаємин між її носіями і суспільством. Жоден із цих 
проектів ніколи не був здійсненний повною мірою, але, так чи інакше, вони значно впливали на 
вибір напрямку розвитку суспільства, сприяючи, врешті-решт, соціальному прогресу. 

Водночас рух “проективної” соціально-політичної думки не був лінійно-поступальним. 
Раціональне проективне мислення є ризиковою діяльністю, яка має неоднозначні суперечливі 
наслідки. Зокрема, в історії неодноразово відбувалося відчуження раціональних ідеальних 
конструкцій від людини, їх перетворення в основу тоталітарно-авторитарних політичних режимів. 
Цей контекст підживлює ірраціоналістів, які не вірять у пізнання світу та людини засобами “раціо” 
і наголошують на утопічності та безглуздості соціальних проектів.  

І, навіть, за цих обставин частина мислителів знаходить сили рухатися далі, оскільки вони 
розуміють, що реалізація проекту в будь-якій сфері суспільного життя завжди містить елемент 
невизначеності та помилки і, між тим, те, що без соціально-політичного проектування втрачається 
реальна можливість управління суспільством, яке перетворюється в іграшку стихійної взаємодії 
індивідуальних та групових інтересів різноманітних політичних акторів, в якій і справді 
проявляється та сама сліпа і ірраціональна “світова воля”. Крім того, історія показує, що в основі 
тоталітаризму або авторитаризму можуть лежати не лише псевдораціональні ідеологеми, але і 
ірраціональні ідеї (ідеологія фашизму, расизму, релігійного фундаменталізму та ін.). 

Врешті-решт, проблемою виявляється не “зайва” раціоналізація, а, навпаки, брак 
раціонального в соціально-політичній сфері. Розв’язання цієї актуальної проблеми передбачає 
поглиблення знання сутності соціально-політичного проектування, виявлення новітніх шляхів і 
засобів зниження ризиків псевдораціонального переродження цієї пізнавальної діяльності, її 
відчуження від людини та світу. Мета цієї статті – визначити дороговкази вирішення цього 
завдання. 
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Почнемо з визначення робочого поняття “соціально-політичне проектування”. Коріння 
цього терміну походить від латинського “projectus” – “кинутий уперед”. До п. XX ст. це поняття 
вживалося переважно в техніці, будівництві та природознавчій науці, потім воно поширюється й на 
інші сфери людської діяльності, зокрема, соціальну. Перші спроби застосування понять 
“соціальний проект”, “соціальне проектування” відносяться до 20-х років XX ст. і пов’язані, 
зокрема, з іменами першопроходців концепції соціальної інженерії – Р. Паунда, С. та Б. Веббів в 
США, А.К. Гастева та Н.А. Витке в СРСР.  

Із 60-х років XX ст. радянські вчені починають особливо активно розроблювати понятійний 
апарат соціальної проективно-конструктивної діяльності. У процесі цієї дослідницької роботи, що 
продовжується і нині вже пострадянськими суспільствознавцями, виділяють декілька позицій 
розуміння суті соціального проектування:  

- об’єктивно-орієнтований підхід, у рамках якого соціальне проектування визначається як 
особлива планова діяльність із відтворення нових або реконструкції існуючих об’єктів, що 
виконують важливі соціокультурні функції; 

-  проблемно-орієнтований підхід, за яким соціальне проектування трактується як 
органічний та завершальний етап соціально-діагностичної роботи; 

- суб’єктно-орієнтований (тезаурусний підхід), згідно якого соціальне проектування є 
багатоманітною, багаторівневою працею практиків, які озброєні простими алгоритмами дій з 
врахуванням наявних ресурсів і наслідків соціальних інновацій, що пропонуються [3, 23-30]. 

Якщо спробувати провести узагальнення цих різних точок зору, то всі вони можуть бути 
кваліфіковані як такі, що позначають особливу форму соціально-пізнавальної діяльності, що 
орієнтована на відображення та створення бажаного і здійсненного соціального майбутнього. 
Характеристики “бажане” та “здійсненне” вказують на те, що предмет проекту включає зв’язок між 
можливостями та потребами суб’єкта проектувальної діяльності. На цій підставі можемо визначити 
загальне робоче поняття “соціальне-політичне проектування” як позначення специфічної творчої, 
конструктивної пізнавальної діяльності, що відображає соціально-політичні процеси і відтворює їх 
можливі нові форми, які здатні забезпечити реалізацію потреб та інтересів соціальних суб’єктів.  

Розкриття сутності проективно-конструктивного осмислення соціально-політичної 
дійсності в межах раціоналістичного світогляду не є однорідним. Навпаки, розроблювалися і 
розроблюється нині різні підходи до вирішення цієї проблеми. Існуюче розмаїття думок і позицій в 
багато чому ґрунтується на характері вирішення вихідних дихотомій соціально-політичного 
пізнання: “загальне - одиничне” (зокрема, може проявлятися в протиставленні номотетичного та 
ідеографічного методів), “абсолютне – відносне” (проявом може служити протилежність між 
догматизмом і релятивізмом, універсалізмом і плюралізмом). 

Протилежне визначення засад соціального пізнання та відповідно відмінне оцінювання 
сутнісних можливостей соціально-політичної проективно-конструктивної діяльності проявляється, 
зокрема, в опозиції, яка існує між концепцією поетапної соціальної інженерії, у викладенні                
К.Р. Попера та марксистськими ідеями. І перша, і друга дослідницькі позиції значно впливають на 
сучасну теорію та практику соціально-політичного проектування. Беручи до уваги цей факт, аналіз 
цих контраверсійних підходів має наблизити до визначення сутності соціально-політичного 
проектування. 

У межах діалектико-матеріалістичної традиції суспільствознавча теоретико-проективна 
діяльність спирається на визнання діалектичної єдності загального та одиничного, абсолютної та 
відносної істини. Вважається, що людина здатна і повинна прагнути осягнути закони суспільного 
розвитку. Але знання загальних зв’язків не є самоціллю, воно набуває цінності через розкриття 
конкретних форм прояву та дії цих зв’язків, тобто мірою відкриття закономірностей. Цей процес 
пізнання має нескінченний характер. Суспільство та людина постійно розвиваються, внаслідок чого 
змінюються горизонти абсолютності і відносності знання закономірностей суспільного розвитку.  

Завдання людини, яка пізнає світ, не зводиться лише до пояснення та констатації цих 
закономірностей, вона має змінити світ, зробити його кращим. “Філософи тільки по-різному 
пояснювали світ, але справа полягає в тому, щоб змінити його” – писав К. Маркс [4, 4]. Розкриті 
закономірності вказують на потреби соціальних суб’єктів як прояв природноісторичної 
необхідності.  Крім того, вони відділяють можливе від неможливого в проектуванні бажаних 
соціально-політичних форм. У межах цієї демаркаційної лінії і заховано творчий потенціал 
проективно-конструктивної думки людини. 
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Із наведеного випливають такі принципові положення. Найперше, це те, що знання 
закономірностей суспільного розвитку не тотожне знанню технології конструювання соціальних 
об’єктів. “Проектування нового є певною мірою використання тих об’єктивних можливостей, які 
закладені в існуючі соціальні об’єкти, але стихійно не могли би реалізуватися або здатні 
реалізуватися не в бажаній формі. Проектування є своєрідним доповненням об’єктивних процесів, а 
в багатьох випадках і їх заміщенням”, – відзначав радянський учений Г.А. Антонюк [1, 88]. По-
друге, визнання можливості різних варіацій проективного, усвідомленого та ціленаправленого 
перетворення суспільства як цілісності. І, нарешті, відмова від розробки докладних проектів 
діяльності прийдешніх поколінь, оскільки врахувати всі нові можливості інновацій, яка отримає 
людина в майбутньому неможливо. Отже, соціально-політичне проектування є гнучким процесом 
теоретико-конструктивного осмислення дійсності, що завжди відкритий критичній рефлексії на 
предмет узгодження з практикою. 

Проте в СРСР цей принцип порушувався: не теорія узгоджувалася з реаліями практики, а, 
навпаки, практична діяльність «підгонялася» під «теорію». Тобто відбувалася догматизація 
діалектико-матеріалістичної соціально-політичної концепції, яка, таким чином, перетворювалася в 
основу тоталітарно-авторитарного режиму. Причини цього явища були різні. Це і низка соціальних 
факторів (відносно низький рівень соціально-економічного розвитку Російської імперії, 
переважання в соціальній структурі селянства, слабкість демократичних традицій та ін.). Це і 
прорахунки марксистського вчення про державу (недооцінка ролі демократії та права, розуміння 
сутності держави лише як апарату насилля пануючого класу). 

Власне, реакцією на псевдораціональне спотворення марксистських ідей виступила 
розробка К.Р. Попером концепцій “критичного раціоналізму” та “поетапної соціальної інженерії”, 
які зорієнтовані на перегляд пізнавальних засад соціально-політичного знання і значне обмеження 
можливостей проективно-конструктивного осмислення та освоєння історично-соціальної 
реальності. 

Насамперед, у питанні відносне – абсолютне К.Р. Попер стає на бік відносного, 
відзначаючи: – “Ми не знаємо – ми можемо лише припускати” [5, 226] та розглядаючи розвиток 
знання не як процес поглиблення істини, а як перехід через процедуру фальсифікації від одних 
проблем до інших більш глибоких. У питанні загальне – одиничне філософ віддає перевагу радше 
одиничному, наголошуючи на надзвичайній умовності, історичності пізнання загального та в 
цілому заперечуючи можливість відкриття універсальних законів розвитку суспільства як певної 
цілісності. “… ми повинні заперечити можливість теоретичної історії, тобто можливість історичної 
соціальної науки, яка б відповідала теоретичній фізиці. Наукової теорії історичного розвитку, яка б 
могла служити основою для історичних передбачень, існувати не може” [6, 25]. 

Природнім продовженням цих настанов є критика “макропроектів” соціальної інженерії, що 
зорієнтовані на перебудову суспільства в цілому. “Суспільне життя таке складне, що лише дехто, а 
можливо і ніхто, можуть оцінювати проекти широкомасштабної соціальної інженерії – кажучи 
іншими словами, вирішувати питання, чи є здійсненним такий проект, чи дійсно він веде до 
покращення….” – вважає австрійсько-британський мислитель” [7, 201]. Крім того, на його думку, 
практичне втілення “макропроектів” пов’язане з виникненням ризиків створення диктатури та 
нових можливостей маніпулювання громадською думкою для можновладців. 

На противагу цьому К.Р. Попер пропонує зосередитися на проектуванні розв’язання 
відносно простих конкретних соціальних проблем, що пов’язані з діяльністю, як правило, якоїсь 
однієї соціальної установи в сфері охорони здоров’я, зайнятості, освіти та ін. Ціна помилки в 
даному випадку порівняно невелика. “Мікропроекти” поетапної соціальної інженерії більш гнучкі, 
їх легко переробити відповідно до змін у соціальному житті. До того ж, дослідник переконаний, що 
“використовуючи метод окремих соціальних рішень, можна подолати найбільшу практичну 
складність, що стосується політичних реформ, а саме – застосовувати для реалізації нашої програми 
розум, а не пристрасті та насилля” [7, 201]. 

Запропоноване концептуальне бачення спирається на дійсні труднощі визначення 
конкретних дороговказів оптимізації розвитку суспільства як цілісності. Специфіка соціально-
політичного пізнання зумовлюється, насамперед, збігом його об’єкта та суб’єкта. Власне, це і є 
виразом рефлексії – істотної особливості пізнання суспільства та людини, його відмінності від 
природознавчого. Для того, щоб зрозуміти суть рефлексивної діяльності уявимо собі гіпотетичну 
ситуацію, в якій певний феномен буття прагне не лише пізнати себе самого, але і використати 
отримані знання для зміни характеру свого функціонування. Це припущення, неймовірне для 
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багатьох явищ дійсності, є реальністю в світі людини та суспільства, які мірою свого розвитку все 
більш постають як особлива рефлексивна система, своєрідна форма самопізнання та 
самоперетворення. 

Рефлексивна якість соціально-політичного пізнання зумовлює те, що останнє неодмінно 
виступає особливою формою виразу потреб, інтересів, цілей, цінностей свого суб’єкта, себто 
суспільства, певних соціальних груп й особистостей. Це цілком природний і закономірний процес, 
що забезпечуючи зв’язок соціального знання та соціальної практики, водночас привносить у 
пізнавальну діяльність чинник суб’єктивізму, довільності та інерційності (консервативності) 
людського мислення. 

Отже, сумнів у можливості людським розумом осягнути неймовірно складну соціальну 
реальність певною мірою має під собою підстави. А якщо до цього згадаємо ціну в мільйони 
людських життів, що зовсім недавно була заплачена за масштабні соціальні експерименти в 
країнах, так званого, соціалістичного табору (СРСР під проводом І. Сталіна, КНР часів Маодзедуна 
або полпотівська Камбоджа), то можливо слід дійсно погодитися, що думки К.Р. Попера мають 
рацію? 

Але водночас є і контраргументи, що змушують більш обережно та виважено оцінювати 
концепцію поетапної соціальної інженерії. Передусім, як там ні було, але суспільство є системним 
явищем, отже, застосування окремих, ситуативних рішень соціальних проблем, що не бере до уваги 
їх закономірні зв’язки із загальним соціокультурним контекстом, не є раціональним. У цьому плані 
виникає ризик “вічного” розв’язання окремих соціальних проблем, що залишає поза увагою 
причини їх виникнення. Отже, втрачається здатність людини та суспільства керувати своїм буттям, 
вони стають заручниками розбурханої стихії соціального світу. 

Крім того, висновки К.Р. Попера щодо неможливості в процесі соціально-політичного 
проектування спиратися на знання закономірностей суспільного розвитку певним чином спростовує 
й історична практика. Наприклад, практика широкомасштабного державного регулювання 
соціально-економічних відносин відповідно до науково обґрунтованих (соціально-економічні ідеї 
Дж. Кейнса, В. Беверіджа та ін.) програм і планів загальнонаціонального розвитку, що 
здійснювалася і здійснюється до нашого часу в найбільш передових країнах світу (США, Японія, 
Великобританія, Франція та ін.). 

Існують, звичайно, неоднозначні оцінки ефективності цього регулювання. Зокрема, 
монетаристи та представники неолібералізму  (Й. Шумпетер, М. Фрідман, Ф. Гаєк, Р. Нозік та ін.), 
спираючись на гносеологічні позиції дуже близькі до ідей К.Р. Попера, визнають необхідність лише 
мінімального державного регулювання в режимі  “держави нічної сторожі” та “свободи ринку”. 
Порушення цих приписуючих ідеалів, на їх думку, є причиною сповільнення соціально-
економічного розвитку. Водночас більшість сучасних держав здійснюють регуляторну діяльність 
переважно з порушенням цього режиму, і деякі при цьому демонструють дуже добрі соціально-
економічні показники (скандинавські країни, Німеччина, Японія, КНР та ін.). Єдине місце, що 
дійсно наближається до ідеалу “мінімальної держави” – світовий ринок сьогодні виявляє перед 
людством низку ризиків і нагальних проблем, що пов’язані саме з браком міждержавного 
регулювання відповідно до науково обґрунтованих програм розвитку людства як цілісності. 

Виходячи з цього, не можемо погодитися з відмовою від пізнання закономірностей 
суспільного розвитку як основи соціально-політичного проектування, що випливає з абсолютизації 
відносності істини та одиничного в пізнанні суспільства. Вважаємо, що така відмова, по суті, буде 
означати капітуляцію людського духу в боротьбі за виживання та розвиток цивілізації. Так би 
мовити, “вічний” характер завдання з встановлення закономірностей, які діють в межах певного 
історичного часу та простору, ще не дає підстави заперечувати можливість його вирішення. Так чи 
інакше, воно вирішується, єдність абсолютного та відносного відновлюється, таким чином, 
забезпечується здійснення наступності між відмінними епохами розвитку соціальної думки та між 
різноманітними формами пізнання суспільства. 

Але водночас критична рефлексія марксистських ідей та практики їх втілення, здійснена 
К.Р. Попером, має бути врахована, оскільки вона вірно сигналізує про низку ризиків, з якими 
зіштовхується суб’єкт соціального проектування (іншими словами, соціальний інженер). 

Найперше, це поглиблення суперечливості концептуального апарату соціально-політичного 
раціонального пізнання, що пов’язано із зростанням багатомірності і, водночас, неповноти 
відображення суспільства. У цьому плані з поперівськими ідеями перегукуються погляди та позиції 
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багатьох сучасних мислителів, які, між тим, протистоять релятивізму і вірять у раціоналізацію 
суспільного життя.  

Зокрема, В.С. Швирьов пов’язує зменшення ризиків відчуження раціональних ідеальних 
конструкцій від людини та світу з переходом від традиційної класичної раціональності до сучасної 
некласичної за такими дороговказами: забезпечення критико-рефлексивного аналізу пізнавальних, 
ціннісних і соціокультурних передумов раціонального пізнання, підкреслення можливості виходу 
за межі цих передумов, визнання принципу доповнюваності та необхідності діалогу між різними, 
такими, що не зводяться одна до однієї пізнавальними позиціями та ін. На думку російського 
філософа подібний перехід не являє собою перехід на точку зору постмодерністського релятивізму, 
оскільки “тут зберігається раціональна настанова на більш глибоке та повне осмислення Реальності, 
яка відкривається людині в різних образах і проекціях” [9, 160].  

По-друге, це небезпеки порушення зв’язку між метою та вихідними принципами проекту, з 
одного боку, і конкретним удосконаленням життя людини та суспільства, з іншого. У контексті 
радянської історії мова йде, зокрема, про факти абсолютизації прагнення побудувати нову 
комуністичну формацію за рахунок зменшення уваги до поліпшення соціально-економічних умов 
життя конкретних людей, інтереси яких перетворювалися, таким чином, у щось другорядне і 
похідне. В свою чергу, як справедливо висновує В.С. Барулін: “... таке “перегортання” неминуче 
веде до диктатури ідеї над життям, до спроби реальну складність, мінливість, непередбачуваність 
суспільного життя загнати до заздалегідь заданих схем” [2, 317]. 

Вищезазначене, крім того, вказує на суперечливий взаємозв’язок між процесом проективно-
конструктивного осмислення реальності, потребами, можливостями, цінностями та інтересами 
соціального суб’єкта. Якщо соціально-політичний проект не враховує і не спирається на конкретну 
політичну силу та її інтерес, то він залишається нездійсненним. Водночас не всі здійснені 
соціально-політичні проекти, тобто, такі, що виражають політичні інтереси і відтворюють шляхи та 
засоби їх задоволення адекватно об’єктивним можливостям, зберігають свою раціональну сутність 
у глибокому сенсі. 

Щоб пояснити цю думку, згадаємо М. Вебера, який виділяв цілераціональні та ціннісно-
раціональні соціальні дії. Критерієм адекватності цілераціональної дії є успіх у досягненні 
поставленої мети. Ціннісно-раціональна дія здійснюється відповідно до системи цінностей, які 
визначають поведінку суб’єкта незалежно від успіху. Питання сумісності раціональної діяльності та 
цінностей порушує і Ю. Габермас, за яким неспотворена раціональна комунікація спирається на 
логіку саме ціннісно-раціональної дії. Подібне питання підіймає М. Драгоманов в тезі: “Чисті цілі 
вимагають чистих рук”, що спрямована проти контртези Н. Макіавелі: “Мета виправдовує засоби”. 

Як нам видається, всі ці положення відображають можливість псевдораціонального 
перекручення соціально-політичних проектів, їх відчуження від людини через порушення 
взаємозв’язку між політичними інтересами та загальносоціальними потребами. Серед останніх 
провідне, інтегральне місце займає потреба в збереженні та відтворенні живої синтетичної єдності в 
соціальному розмаїтті. Субстанціональну основу загальнолюдських цінностей і складає розуміння 
та відстоювання цієї єдності. Таким чином, проективно-конструктивна діяльність орієнтована 
виключно на успіх окремого суб’єкта соціально-політичних відносин, що не бере до уваги 
гуманістичний ціннісний вимір буття людини, звертається проти суспільства, і, врешті-решт, проти 
свого замовника, який є частиною соціального світу. 

Все сказане підкреслює ризиковість проективної думки та особливу відповідальність 
соціальних інженерів і політтехнологів перед суспільством. Отже, є правомірним пошук і 
запровадження ефективних соціальних, політичних і правових механізмів постановки соціально-
політичної проектної діяльності під контроль громадськості. Напевно, такі механізми можуть 
сприяти забезпеченню зворотнього зв’язку між проектом та практикою. Сам проект, як справедливо 
підкреслює В.М. Розін: “... має перетворитися в механізм соціальної ініціативи та самоорганізації 
різних індивідів і соціальних груп...” [21]. 

На підставі викладеного можемо резюмувати сутнісні суперечності, що закладені до 
природи соціально-політичної проективної діяльності. Найперша, суперечність пов’язана з 
принциповою неповнотою відображення об’єктивних соціально-політичних процесів, потреб і 
можливостей їх суб’єктів. Друга суперечність виявляється в діалектичній єдності потреб і 
можливостей суб’єкта соціально-політичного проектування. Третя, найглибша, пов’язана з 
суперечливою взаємодією соціальних потреб, політичних інтересів та діяльності з розробки 
соціально-політичних проектів. Із визначенням конкретних форм вирішення вказаних протиріч 
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пов’язуємо перспективу теоретичного забезпечення зниження ризиків відчуження проективно-
конструктивного осмислення соціально-політичного світу від людини. 
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SUMMARY 

 
Rational project thinking had inconsistent results. Repeatedly social political ideals transformed to 

the basis of authority political regimes. To discover the overcoming ways of  social-political designing 
alienation from the mankind is the subject of the essay. The decision of these questions by K.R. Popper and 
Marxism is considered. Besides the matter contradictions of social political designing are allocated. The 
first contradiction is connected with incomplete reflection of real social-political processes. Second is 
appeared in the dialectic unity of designing needs and possibilities. Third is connected to interrelation of 
social needs and political interests. The decision of these contradictions makes perspective overcoming 
ways of social  political designing alienation. 

 
 

                                             Г.Н. ГЛУШКОВА 
 

ФІЛОСОФІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ 
(У ПОШУКАХ ОСВІТНЬОЇ КОНЦЕПЦІЇ) 

 
В умовах кризи сучасної культури необхідним є вироблення національно обґрунтованої 

освітньої концепції. Булонська система освіти є плодом західноєвропейського менталітету і аж 
ніяк не може бути беззастережно запровадженою в українській освітній процес. Поширеною 
темою філософської рефлексії стала проблема ідентифікації або усвідомлення себе як цілісної 
особистості. Не останнє місце в такому усвідомленні посідає освіта. Для задоволення 
соціокультурних потреб сучасного українського суспільства необхідно виробити новий 
філософський підхід. 

 
Наприкінці XIX – на початку XX століття у філософській літературі з’явилася теза про 

кризу західноєвропейської культури. Основними ознаками кризи, про яку говорили О.Шпенглер, 
К.Ясперс, М.О.Бердяєв, П.Тілліх та інші філософи, є невідповідність високого рівня 
матеріальної культури низькій духовності, руйнація релігійно-моральних підвалин, яка призвела 
до значних деформацій ціннісних систем, поглиблення процесу відчуження  людини від 
створених нею матеріальних благ, панування споживацьких орієнтацій тощо. Ця теза за останні 
сто років аж ніяк не втратила своєї актуальності, бо криза сучасної західноєвропейської 
культури триває. 
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В Українській культурі, як і в багатьох інших, на сьогодні накопичилось забагато 
проблем. Завдяки демократизації суспільства відкрились нові шари духовної культури, на деякі 
речі стало можливим поглянути іншими очима, хоча час «культурних революцій» уже давно 
пройшов. Матеріальна ж база сучасної української культури знаходиться в стані глибокої кризи. 
Руйнація цінностей класичної культури та народної спадщини набула загрозливих розмірів. 

На сьогодні процес комерціалізації культури віддаляє від нас можливість засвоєння 
класичної спадщини, «некомерційних» витворів художньої культури. Ненормальною є ситуація, 
за якої при величезному культурному потенціалі, накопиченому попередніми поколіннями, 
відбувається духовне зубожіння народу. Масове безкультур’я – одна з головних причин багатьох 
проблем у політиці, економіці, освіті й навіть екології. На ґрунті бездуховності ростуть 
злочинність і насильство, відбувається занепад моралі. Небезпеку для сьогодення й майбуття 
країни являє жахливе становище науки й освіти. 

В одній зі своїх робіт А.Швейцер усю відповідальність за кризу сучасної культури поклав 
і на філософію, яка, на його думку, не змогла передбачити те, що сталося, й запропонувати нову 
систему орієнтацій, новий оптимістичний світогляд [7: 92]. Філософія дійсно є теоретичним 
вираженням світогляду тієї чи іншої доби, тієї чи іншої нації й постає самосвідомістю самої 
культури.  

У складних історичних умовах Україна виборола незалежність, створила свою самобутню 
оригінальну культуру, що протягом багатьох століть плідно засвоювала як надбання Сходу, так і 
надбання Заходу, одночасно збагачуючи інші культури своїми досягненнями. Проте перед 
сучасною вітчизняною філософією стоїть складне завдання – виробити новий світогляд у 
швидкоплинному світі. 

Аналіз стану сучасної вітчизняної культури виявляє відсутність або слабкість культурних 
форм, що відтворюють вітчизняну картину світу, відсутність або слабкість елементів культури в 
часі й у просторі. Сьогоднішня Україна існує як невизначена сукупність соціальних груп, 
регіональних утворень, субкультур, що об’єднані спільним простором, але слабко пов’язані 
часом соціального відтворення, продуктивною діяльністю, уявленнями про перспективу тощо.  

Вихід з ситуації, що склалася, є, але для цього необхідно перейти до таких форм 
самосвідомості української культури, за яких відтворення одних і тих самих механізмів 
непримиренної боротьби, жорсткої конфронтації, відсутності «середини» стало б неможливим. 
Необхідно відійти від мислення, орієнтованого на максималізм, радикальний переворот і 
перевлаштування всього в найкоротший термін. Це стосується як сьогоднішньої української 
культури загалом, так і української системи освіти зокрема. 

Будь-яка праця вимагає навчання, і чим складнішою є праця, тим складнішим і 
тривалішим є процес навчання. В історії людського суспільства культурні сценарії навчання 
поступово ускладнювались і вдосконалювались. У теоретичній літературі з філософії й 
культурології [1, 2, 5 та ін.] йдеться про декілька сценаріїв навчання: повсякденно-практичний, 
демонстративний та розвивальний.  

Історично першою, найбільш давньою формою навчального процесу є повсякденно-
практичне навчання, сценарій якого не передбачає спеціальної організації навчального процесу. 
Навчання відбувається стихійно, шляхом залучення дітей до трудової діяльності дорослих. 
Дорослі навчають молодших у процесі вирішення своїх трудових завдань, не відволікаючись на 
організацію навчання як особливої справи. При цьому в первісних племенах ритуали 
ініціалізації юнаків були свого роду іспитами: юнак, що успішно пройшов випробування, ставав 
повноправним членом племені й міг брати участь у його справах нарівні з дорослими. 

Повсякденно-практичне навчання було основною, якщо не єдиною, формою навчання 
протягом тривалого історичного часу. В натуральному селянському господарстві діти з 
раннього віку поступово засвоювали знання та вміння, що були необхідними для того, щоб 
займатись землеробством, тваринництвом, полюванням, рибаленням, селянськими ремеслами 
та господарюванням. Повсякденно-практичне навчання зберігається й донині там, де праця не 
потребує спеціальної освіти, й можна засвоїти секрети певної діяльності просто шляхом 
спостереження й наслідування старших у домашніх умовах (так найчастіше з дитинства 
відбувається залучення до домашньої праці). Характерними особливостями такої форми 
навчання є нероздільне злиття процесу навчання з життям, неформальне особистісне 
спілкування учня з учителем. 
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Другою формою навчального процесу стає демонстративне навчання, що історично 
формувалась як відповідь на ускладнення завдань навчання. Тільки тут навчання починає 
організуватись, як особливий процес взаємодії вчителя й учня: вчитель показує, що і як треба 
робити, учень копіює дії вчителя. Навчання стає самостійним, специфічним видом діяльності, 
коли вчитель демонструє учневі способи діяльності не під час виконання своїх трудових 
завдань, а спеціально для учня. Сценарій демонстративного навчання вимагає від учителя 
педагогічних навичок і методичних прийомів, бо необхідно добирати завдання, що будуть під 
силу учням, послідовно переходити від менш складних завдань до більш складних тощо. Від 
учня вимагають лише точного повторення дій учителя, а не розуміння того, що й чому 
необхідно робити. 

Спочатку демонстративне навчання виникає у сфері ремесел і прикладного мистецтва, а 
пізніше поширюється й на інші заняття. Демонстративне навчання панувало в середньовічній 
Європі – від ремісничих цехів до монастирських шкіл та університетів. Тією чи іншою мірою 
демонстративне навчання входить до навчального процесу й сьогодні. Це відбувається не 
тільки тому, що більшість вчителів видаються схильними до цього методу навчання й 
вимагають від своїх учнів не більше ніж повторення й запам’ятовування навчального матеріалу, 
а ще й тому, що іноді без демонстрації як методу навчання не можна обійтись. 

Справа в тому, що крім явного, вербалізованого знання, яке викладається в книгах або в 
словах викладача, існує ще й знання неявне, невербалізоване. Отже, не всі знання, навички й 
уміння можна повно й точно відбити в підручниках або в поясненнях викладачів. Фахівці дуже 
часто й самі не усвідомлюють того, в який спосіб вони діють при вирішенні певних 
професійних завдань, а тому їх розповідь про свої дії видається неповною (так найдокладніші 
описи техніки танцю не ґарантують оволодіння мистецтвом танцю). Ще більш значне місце 
посідає неявне знання в науковій і художній діяльності. 

«У 1970-х роках після публікацій про створення лазера на вуглекислому газі в жодній 
лабораторії світу не вдалося на основі опублікованої інформації відтворити робочий лазер 
цього типу. Абсолютно точні копії робочого лазера зовсім незрозумілим чином відмовлялись 
працювати. І тільки на основі безпосереднього спостереження за роботою творців лазера стало 
можливим спіймати опущені в їх публікаціях «дрібниці» й отримати робочі зразки» [1: 290]. 

Таким чином, багатьом речам доводиться вчитись «на прикладі», наслідуючи зразки, які 
демонструє учитель. «Спостерігаючи вчителя й прагнучи перевершити його, учень безсвідомо 
засвоює норми мистецтва, включаючи й ті, які є невідомими самому вчителеві. Цими 
прихованими нормами може оволодіти тільки той, хто в пориві самозречення відмовляється від 
критики й повністю віддається імітації дій іншого» [5: 87]. Якщо не дотримуватись традицій, 
що передаються шляхом наслідування, можна втратити певні досягнення минулого. Зазвичай 
такі втрати є невідновлюваними. «Жаль спостерігати нескінченні спроби – за допомогою 
мікроскопів і хімії, математики й електроніки відтворити одну єдину скрипку, зроблену серед 
інших скрипок напівграмотним Страдиварі 200 років тому» [5: 87]. 

Проте наскільки б важливим не було б спостереження й наслідування дій учителя, зведення 
навчального процесу тільки до наслідування зразків, які демонструє учитель, ставить учня в позицію 
пасивного об’єкта навчання, що загалом і повністю знаходиться під владою учителя («авторитарна 
педагогіка»). Індивідуальні особливості особистості учня суттєвого значення для дій учителя не мають. 
Справа учителя – продемонструвати знання й уміння, а як ті знання вкладатимуться в головах учнів – це вже 
їхня справа. Учитель і учень тут відчужені один від одного, протиставлені один одному як активний суб’єкт 
і пасивний об’єкт. 

Розвивальне навчання – це третя, більш досконала форма навчального процесу. Воно пов’язане з 
розробкою спеціальних дидактичних прийомів, що породжують активність учнів. Сценарій навчального 
процесу тут орієнтує вчителя не тільки на демонстрування, але й на пояснення, а учня – не просто на 
повторювання й запам’ятовування, а й на розуміння вивченого матеріалу й самостійне виконання вправ, що 
сприятимуть засвоєнню цього матеріалу. Увагу закцентовано на самостійній роботі учнів. 

Ідеї розвивального навчання виникли в роботах Л.С.Виготського та А.Н.Леонтьєва, 
набули свого розвитку в працях П.Я.Гальперіна, В.В.Давидова й були оформлені в єдину 
струнку систему Л.В.Занковим. Розвивальне навчання в тому чи іншому виді зараз є найбільш 
поширеним у системі освіти. Згідно з його сценарієм, викладач дає учням завдання, що 
вимагають від учня самостійної роботи, а тому учень виводиться з пасивної позиції. Викладач 
має враховувати індивідуальні психологічні особливості учня для того, щоб досягти 
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максимального навчального ефекту: пробудження учня до самостійної навчальної праці є 
однією з найважливіших функцій викладача. Сценарій розвивального навчання передбачає, що 
викладач не просто навчає, але й розпалює в учня інтерес до знань, допитливість, бажання 
вчитися. 

Проте як в демонстративному, так і в розвивальному навчанні викладач залишається 
центральною фігурою сценарію навчального процесу. Він без участі учня визначає, що й як 
необхідно вивчати, які завдання і в якій послідовності учень має вирішувати. Викладач бере на себе 
повідомлення учневі основних відомостей. На викладача покладається й уся відповідальність за 
навчальну діяльність учня. До того ж викладач, як правило, працює не з окремою особистістю, а з 
групою, організовуючи роботу кожного – навіть за індивідуального підходу – за єдиними планами 
й педагогічними принципами. 

«У цьому дусі й будується донині педагогіка як наука про принципи, методи й форми 
діяльності вчителя, а не учнів – останні повинні лише робити те, що наказує вчитель» [1: 292]. 

У ХХ столітті поступово окреслюються контури нової психолого-педагогічної 
парадигми: розробляються ідеї креативного (творчого) навчання. Сценарій креативного 
навчання передбачає індивідуальний підхід, індивідуально-орієнтовану роботу педагога з 
учнем. Центральним стає завдання розвитку здатностей учнів до самостійного формування 
нових знань, умінь, способів дій. Найважливішим фактором креативного навчання стає 
ініціативність учнів. Учень перестає бути об’єктом педагогічного впливу й стає повноправним 
суб’єктом спілкування. Він несе відповідальність за свою працю такою ж мірою, якою 
викладач несе відповідальність за свою. Формула «немає поганих учнів» тут не працює: не з 
будь-якого учня навіть дуже хороший учитель може зробити креативну особистість; 
безвідповідальний, безініціативний, такий учень, що не бажає або не може працювати 
самостійно, для креативного навчання не підходить. Правда, й тут висококваліфікований 
викладач багато чого може зробити, але – аж ніяк не все! 

У креативному навчанні навчальний процес перетворюється на спільну роботу учителя й 
учня. Він організовується як форма природного, живого контакту повноправних партнерів, що є 
зацікавленими один в одному й у справі, якою вони займаються разом. Учитель тут не поводир, а 
людина, що має більший обсяг знань і вмінь, ніж учень, а тому має можливість надавати поради й 
рекомендації учневі, у якого  до того ж користується авторитетом. Стосунки між учителем і учнем 
набувають характеру неформального, особистісного спілкування. У такому спілкуванні 
відбувається не односторонній рух інформації від учителя до учня, а двосторонній обмін 
інформацією. У такий процес втягується вся особистість учня повністю, а вчитель уже не просто 
виконує обов’язки, а занурюється в духовний світ учня як близька йому людина. Навчання в такій 
формі – це вже самонавчання, яке кожний окремий учень разом з учителем організовує по-своєму 
відповідно до психологічних особливостей своєї особистості. 

Спільна робота учня й учителя в процесі креативного навчання – це їх співтворчість. 
Креативне навчання – це й навчання творчості, й сама творча діяльність. Величезного значення 
набуває особистість педагога. Він має бути яскравою, талановитою особистістю. Нетворчій педагог 
творчості навчити не може. 

«У креативному навчанні відбувається ніби повернення до того, що було характерним для 
початкового повсякденно-практичного навчання: навчальний процес зливається з життям, із 
розв’язанням реальних завдань, стає спільною життєдіяльністю вчителя й учня. У той самий час 
креативна форма навчання синтезує в собі методи всіх попередніх форм» [1: 293]. 

Сучасна система освіти сформувалась у середні віки й до сьогодні у своїй організації 
зберігає багато рис середньовічної культури. Середньовічні університети організовувались як 
ремісничі цехи. Й до сьогодні «вчений цех» улаштований за середньовічним зразком. Навіть 
технічне облаштування навчального процесу мало в чому змінилося порівняно з тим, що було 
багато століть тому. До цих пір не тільки в школах, але й у вищих навчальних закладах 
основними технічними засобами навчання залишаються дошка, крейда та ганчірка. Пасивне 
слухання лекцій як і раніше посідає провідне місце в набутті студентами знань. Недостатньо 
використовуються можливості навчального телебачення, комп’ютерного навчання, включення в 
інтернет-програми. 

Недостатня культура навчання є характерною для багатьох студентів, які, на жаль, не 
виробили її за роки навчання в школі. Багато хто із студентів не вміє конспектувати лекції, не 
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має навичок самостійної роботи з книгою та комп’ютером, не знає правил гігієни навчальної 
праці, виявляє абсолютну бібліографічну безграмотність. 

Не секрет, що серед студентів багато таких, що задовольняються кількістю балів на будь-
якому іспиті, яка б тільки позбавила їх повторного курсу. А між тим культура навчання помітно 
впливає на психологію особистості. Умовно всіх студентів можна було б поділити на 
«відмінників», «фахівців» і «трійошників» (маємо на увазі не формальні оцінки, а вміст навчальної 
діяльності студента). Відповідно говорять про психологію «відмінника», «фахівця» і «трійошника» 
[1]. 

«Відмінник» в усіх справах і після закінчення навчання прагне до найкращих результатів, 
він просто органічно нездатний виконати свою роботу погано. «Спеціаліст» – це людина, яка 
досягає найвищих результатів у певному виді діяльності, в тому, який йому найбільше подобається, 
але в інших сферах обмежується середніми результатами. «Трійошник» у всіх видах своєї 
діяльності задовольняється посередніми показниками й про більше не мріє. 

На жаль, практика просування кадрів на керівні посади й сьогодні побудована таким 
чином, що наверх просувається велика кількість «трійошників», які діють досить посередньо, 
але слухняно (це родичі, родичі родичів, друзі й знайомі, друзі друзів і просто корисні люди). 
А «відмінники» (нічиї, чужі люди), що виявили хоча б яку непокірність у прагненні досягти 
кращого, залишаються внизу. Ця тенденція на сьогодні залишається стабільною. Серед 
сьогоднішніх промислово-фінансових діячів, керівників найвищих рангів немало таких, що 
навіть не навчились грамотного мовлення. У цьому зв’язку варто нагадати, що в Японії на 
державну службу мають право потрапити лише ті, хто закінчив університет з дипломом 
категорії «А», який є аналогічним нашому «диплому з відзнакою». 

Причин такого низького освітнього рівня вітчизняних студентів багато: відсутність 
національної освітньої стратегії (є тільки копіювання «високих західних зразків»); 
непослідовність реформ у сфері освіти (напрямок яких змінюється зі зміною міністра освіти); 
недостатнє фінансування (ми, ті, що живемо в Україні, вимираємо завдяки недофінансуванню 
медичної та освітньої сфер); незабезпеченість кваліфікованими кадрами (атестації викладачів 
перетворилися на збирання папірців, а з дітьми працюють ті, хто, уявив себе бійцем освітнього 
фронту, тільки з протилежного дітям боку барикад); технічна розруха багатьох освітніх 
закладів і т.д., і т.п. Не останнє місце серед цих причин належить спрощенню нашої освітньої 
програми нанівець: усні іспити (де студент мав можливість показати рівень мислення та 
володіння мовою) перетворили на тести; кількість аудиторних годин скоротили, не замінивши 
аудиторні заняття ні новими технологіями, ні розширеними бібліотечними фондами, ні 
старими надбаннями; зруйнували  найбільш важливі традиції не тільки вітчизняної освіти, але 
й вітчизняної культури, проте нічого не дали взамін крім назви – «Болонська система». 
Зазвичай такі втрати є невідновлюваними, бо втрачається щось більше, ніж метод навчання, 
втрачається частка менталітету – особливого, неповторного, національного.  

Безсумнівним на сьогодні є те, що для задоволення соціокультурних потреб сучасного 
суспільства необхідно зробити креативне навчання більш масовим. Проте таке навчання є 
трудомістким і дорогим. Для такого навчання необхідними є велика кількість талановитих 
педагогів і величезні економічні витрати. Зізнаймося в тому, що Україна, на жаль, на сьогодні не 
має таких економічних ресурсів. Навіть у найрозвинутіших країнах система освіти слабко 
підготовлена до впровадження креативного навчання. 

Для сьогоднішньої України Болонська система, яка нібито покликана виростити 
креативного студента, не є оптимальним варіантом. Адже саме така система знов ділить 
суспільство на заможних та незаможних, залишаючи незаможним «європейські стандарти», а 
заможним елітні навчальні заклади, що відмовились від такої системи. Беззастережне копіювання 
«європейських стандартів» в умовах культурного, економічного та політичного занепаду веде до 
зниження рівня вищих навчальних закладів до рівня колишніх ПТУ, бо європейські стандарти 
передбачають виховання легкозамінного гвинтика, а не творця. За таких умов втрачається все 
найкраще, набуте вітчизняною системою освіти: стабільність і системність знань.  

В умовах командно-адміністративної системи в освіті та незадовільного фінансування 
процес навчання перетворився на порпання з папірцями-звітами про масові походи за 
креативними учнями на всіх освітніх рівнях, про проведення олімпіад із виявлення талантів, про 
виникнення науки на периферії безкультур’я, – а сам освітній процес залишився поза бортом. 
Викладачів під страхом звільнення з роботи змушують брати участь у конкурсі «Вчитель року», 
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витрачати час на якісь вкрай вихолощені методоб’єднання. У викладача практично не залишилося 
часу для учня. 

Вимагати результатів можна лише тоді, коли створено всі умови для покращення 
освітнього процесу (а не його руйнації) в нашій державі. В іншому разі, нові поривання 
перетворяться на старі помилки. 

Отже, істотних змін вимагають усі ланки української освітньої системи. Йдеться про 
створення національнообґрунтованої програми, в якій курс буде взято не на виховання 
«гвинтика» у величезному механізмі сучасного виробництва, а на зрощування людини, що здатна 
бачити світ єдиним цілим і робити багато чого, якщо не все.  

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що образ світу в сучасній українській культурі 
постає мінливим, мозаїчним, роздрібненим, уламковим. Такий світогляд знаходить своє відбиття 
й у вітчизняній освіті й науці – відсутнім є цілісне бачення світу. Саме відсутність такого бачення 
хвилює сучасних філософів, адже між цілісністю поглядів на світ і цілісністю людської 
особистості існує найщільніший зв’язок. «Суб’єкт, який не може побачити світ як ціле у 
взаємозв’язку всіх його елементів, сам є частковим суб’єктом» [6: 268]. 
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SUMMARY 
 
Analyzing the position of the native education the author tries to base its modern conception.  
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СРЕДНИЙ КЛАСС И ОЛИГАРХИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 
Социальный мир является одной из основных ценностей современного общества. Его 

сохранение является наиболее актуальной проблемой современности. Особую актуальность эта 
проблема приобретает в странах, вставших на путь социально-политической модернизации. 
Присутствует эта проблема и в молодом независимом украинском государстве.  

Мировой опыт показывает, что политические системы с относительно стабильным 
социальным миром имеют ряд характерных признаков в различных сферах жизнедеятельности. Эти 
признаки, в свою очередь, могут быть соотнесены с так называемым демократическим комплексом, 
с его составляющими элементами: демократией – правовым государством – социальным 
государством – гражданским обществом [1, 121-122]. Все составляющие указанного комплекса 
находятся во взаимной зависимости, взаимно дополняют друг друга. 

Состояние комплекса обуславливает определенный уровень социальной поддержки 
государственной политике. Эта поддержка является основой социального мира. Государство, 
которое проводит антисоциальную политику, неизбежно встречает сопротивление со стороны 
гражданского общества, разрушая, таким образом, стабильность социального мира.   

Стоит заметить, что за счет увеличения «доли» одного из элементов-составляющих 
демократического комплекса можно вполне компенсировать дефицит другого элемента. Это видно 
на примере Советского Союза, когда на фоне дефицита реальных прав граждан, комплекс все равно 
«срабатывал», т.е. обеспечивал должную социальную поддержку. Это происходило за счет мощной 
социально-патерналистской государственной политики и соответствующей идеологической 
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обработки. Однако компенсаторные возможности не бесконечны: на определенном уровне, при 
определенных количественных показателях дефицита, происходят сбои в функционировании 
системы, а затем – ее перерождение, изменение ее сущности.   

Одновременно следует заметить, что, изучая тенденции в развитии стабилизационных 
факторов, признаков, свидетельствующих об их наличии, можно оценить стабилизационный 
потенциал определенной политической системы, того или иного общества. Кроме того, от 
пропорции, в которой находятся гражданское общество и государство, от соотношения уровня 
активности гражданского общества к уровню активности государства, зависит уровень 
демократичности политического режима. Иными словами, чем выше роль гражданского общества 
по отношению к роли государства, тем демократичнее режим. Напротив, чем уже сфера проблем, 
разрешение которых берет на себя общество, чем больше «перетягивает на себя одеяло» 
государство, тем политический режим антидемократичнее и более жесток [1]. 

Таким образом, можно заключить, что в политической сфере стабилизационным признаком 
являются положительные тенденции в развитии гражданского общества.   Именно от 
количественных и качественных показателей гражданского общества на фоне государственной 
политики проявляется форма и содержание политического режима.   Этими показательными 
признаками и характеристиками гражданского общества являются высокая социально-
политическая активность граждан на фоне высокого уровня самосознания. Именно они 
обеспечивают стабильность социального мира, в рамках демократической модели; в то время как в 
рамках авторитарно-тоталитарной модели стабилизационным моментом выступает, прежде всего, 
сила [2, 33-41]. Изучение указанных характеристик позволяет сделать вывод о демократических 
тенденциях в политической сфере. 

Показателями же демократических преобразований в области построения правового 
государства являются: 

во-первых, уровень соответствия закона праву и морали (или соответствие законов в 
правовом их значении объективным законам развития общества);  

во-вторых, уровень действенности закона [3]. 
Итак, в политической сфере признаками процесса демократизации политической системы 

являются, с одной стороны –  становление правового государства, а с другой стороны, – 
становление гражданского общества. При этом  утверждение правового государства обеспечивает 
формальную сторону демократизации [4, С.315], а развитие гражданского общества – 
содержательную. 

В то же время в социально-экономической сфере основным показателем демократизации 
является феномен, обозначаемый социально-политическим понятием «средний класс», которое  
служит «для обозначения промежуточных социальных слоев, располагающихся между элитой, 
господствующей в обществе, с одной стороны, и пролетариатом вкупе с маргинальными 
социальными группами, – с другой» [5, 1017]. Средний класс является  социальным носителем, 
доминирующей составляющей  социальной базы гражданского общества.  Исследователи 
отмечают, что «удельный вес и влияние среднего класса в обществе любого типа обусловливают 
как присущий последнему диапазон возможных общественных противоречий, так и адаптационный 
потенциал этого общества.» [5, 1017]. Поэтому,  наличие среднего класса и тенденции в его 
развитии в современных условиях сигнализирует (является показателем) о построении социального 
государства, т.е. еще одного элемента демократического комплекса. Его отсутствие – признак 
нарушения демократических тенденций в развитии, а значит, – и угроза социальному миру. 

Поэтому изучение тенденций в развитии среднего класса представляется весьма 
актуальным, наряду с изучением развития других составляющих «демократического комплекса». 

Как уже было замечено выше, гражданское общество проявляет свою демократическую 
сущность: оно принимает активное участие в политической деятельности. Таким образом, 
осуществляется первый демократический принцип политики ,демократическая форма политики, – 
управление народом силами самого народа. Однако в определении демократии имеется еще одно 
важное звено, еще один принцип, определяющий содержание демократической политики: политика 
должна осуществляться во благо самого народа. Выполнение этой установки заложено в идеальной 
модели  «социального государства». Именно этот принцип составляет содержательную сторону, 
основу, социального государства. Согласно этой модели государство, как субъект политики, 
направляет свою активность (или проводит политику) на определенный объект и действует во 
благо объекта (в общем случае – во благо общества). Это – патерналистская модель социального 
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государства, с огромным потенциалом авторитарности. В определенной мере эта модель 
реализовывалась, как уже упоминалось, в Советском Союзе. Однако объект, на который направлена 
политика государства, сам может принимать участие в политике, перехватывать инициативу и 
превращаться из объекта в субъект политики. Как раз этот процесс и характеризует политическое 
становление  гражданского общества, и отход от авторитарности государства. Социальное 
становление гражданского общества характеризуется формированием среднего класса. Он 
формируется в рамках социального государства, т.е. в рамках государства, проводящего политику 
«во благо гражданского общества», направленную на формирование и всемерное развитие среднего 
класса.  

Еще у Аристотеля есть упоминание о среднем классе как об опоре государства. «Наилучшее 
государственное общение , считал мыслитель, – то, которое достигается посредством средних, и те 
государства имеют хороший строй, где средние представлены в большем количестве, где они – в 
лучшем случае – сильнее обеих крайностей, или, по крайней мере, каждой из них в отдельности.» 
[5,С.567] 

Примечательно, что и сейчас, в процессе становления молодого украинского государства 
многие политики  обращаются к проблеме формирования современного среднего класса. Это 
происходит в различном контексте и по различным поводам, начиная с того, что этот класс 
необходимо сформировать, и заканчивая обращениями за поддержкой, как к уже сформированной, 
состоявшейся социальной группе. Последняя тенденция особо усилилась на парламентских 
выборах 2006 года. Например, в среднем классе искала социальную поддержку и считала своей 
социальной базой партия «Віче» И.Г. Богословской. При этом в обращении к избирателям ею 
постоянно подчеркивалась мысль о том, что средний класс является гарантом социального мира 
любого общества. Одновременно многие исследователи высказывали сомнение в существовании 
украинского среднего класса.  

Следует заметить, что в современной украинской социальной теории доминируют два 
основных подхода, вследствие чего и нет однозначной оценки относительно того, есть ли в 
Украине средний класс. Эти два подхода можно условно назвать «субъективный» и «объективный». 
Такое деление возникает на фоне идеологического заказа: на сохранение социального мира и 
консервацию политической системы или на социальную конфронтацию и слом политической 
системы, независимо от социальной либо антисоциальной направленности государственной 
политики.  

При этом в Украине, по канонам западной социологии формируется довольно стройная 
система подходов в определении среднего класса, в основу которых положены различные 
критерии, а именно: 

1. Уровень дохода. 
2. Накопленное богатство,  или средний уровень материального благосостояния. 
3. Мелкая частная собственность на средства производства. 
4. Уровень образования и особые профессиональные знания.  
5. Служащие без высшего образования (белые воротнички). 
6. Стиль жизни и социальные связи. 
7. Статусно-престижные группы, которые принадлежат к средним слоям на основе 

самоидентификации. [ 6, С.349] 
Существование среднего класса в Украине как раз и выводится исключительно по седьмой 

методике (по седьмому критерию). В рамках такого «субъективного» подхода происходит 
самооценка респондентом, соотнесение своего положения с основными указанными показателями 
(соотнесение себя с соответствующими шкалами).  Однако следует заметить, что  
«самоидентификация» (седьмой критерий. – Авт.) не может быть достоверным критерием, 
поскольку человек всегда думает о себе лучше, чем он есть на самом деле. Во время опросов люди 
больше говорят о желаемом, нежели о действительном, это всегда подтверждается эмпирически» 
[6, С.349]. При «объективном» подходе независимые эксперты производят статистические 
качественно-количественные замеры упомянутых параметров в среде социальных групп, на основе 
которых и выводится представление о так называемом среднем классе.    

Следует подчеркнуть, что большинство населения западных стран прекрасно осведомлено 
об этих критериях. Еще бы! Эти критерии постоянно находятся в центре внимания благодаря 
усилиям СМИ и государственной идеологи. Этому способствует и проявление бытовой 
стратификации, обыденной «социальной соревновательности»: престижности района проживания, 
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моды, престижности товаров потребления, градации торговых сетей и т.д. Другими словами, можно 
утверждать, что население стран Запада обладает достаточно высоким уровнем самосознания 
относительно основных критериев определения среднего класса, что существенно снижает уровень 
субъективности в процессе самооценки, несмотря на высокий уровень идеологической 
манипуляции общественным сознанием. Вследствие этого на Западе наблюдается незначительное 
расхождение в результатах исследований, основанных на «объективном» и «субъективном» 
подходах, а социальные группы, выявленные «субъективно» и «объективно», практически 
совпадают. Условно говоря, понятие «средний американец» и «представитель американского 
среднего касса» совпадают. При этом в «субъективном» подходе очень многое зависит от «базы 
сравнения». Сравнение может происходить как в открытой информационной системе, так и в 
закрытой. Очевидно, что субъективное отождествление с «большинством населения» в каждой из 
названных систем по результатам будет различным (т.к. открытая система гораздо шире, а как 
результат – расширяется и база сравнения). Что и подтверждает современная украинская 
социология: до 45% украинцев соотносят себя со средним классом. Стоит, однако, задаться 
вопросом, а насколько адекватно они себя оценивают, насколько высоко их самосознание, имеют 
ли они представления о критериях среднего класса, а, главное – происходит ли эта самооценка в 
условиях открытой информационной системы, или она является закрытой. 

Ведь с позиций объективного подхода, т.е. по сути, указанные 45 %  – это не представители 
среднего класса, а «средние украинцы». Разница – в содержании понятий. Понятие «средний 
украинец» – предполагает то, что так, как он, живут большинство украинцев. Оценивая себя, 
человек считает, что он живет не хуже, чем живет большинство в этой стране. Его мнение вполне 
может совпадать с данными официальной статистики, т.е. с данными полученными по объективной 
методике. Следует заметить только, что среднестатистические данные дают представление о 
«среднем украинце», а не о представителе украинского среднего класса. Однако являются ли 
«средние украинцы» представителями среднего класса – это большой вопрос. Если стать на 
позицию «субъективного подхода», то с этим можно согласиться. В рамках субъективного подхода  
эти два понятия практически идентичны. Но здесь следует обратить внимание на то, что это 
касается одной, отдельно взятой, конкретной страны. Другими словами, среднестатистические 
данные относятся к закрытой информационной системе. 

При этом совершенно очевидно, что нет смысла говорить о наличии «среднего класса», 
например, в странах третьего мира и т.п. В том числе изменяется и смысл «политической 
поддержки» государственной политики населением страны. По этой же причине многие 
современные исследователи не ведут разговор о наличие среднего класса в СССР. Почему 
навязывается стереотип присутствия советского «равенства в бедности»? Ведь рассматривая период 
с конца пятидесятых до начала семидесятых годов, вполне допустимо говорить о наличии среднего 
класса в СССР [7, С.348]. Почему? Да потому что объективно, можно сравнивать упомянутые 
критерии жизни советских людей с критериями жизни в странах капиталистического лагеря (т.е. 
сравнение можно вести в условиях открытой информационной системы, хотя формально система 
информационно закрылась в условиях холодной войны. Исчезла и объективная информация как 
база сравнения). В это время, при определенных различиях в структуре наполнения, эти показатели 
были вполне сопоставимы, как, например, современные показатели для среднего класса США и 
стран Западной Европы. В США выше экономические показатели, Западная Европа выигрывает в 
показателях духовных. Но, главное то, что они однопорядковые и не слишком различаются. Такими 
же однопорядковыми были показатели в странах социализма и капитализма в указанный период. 
Затем произошли изменения: в то время как, достижения научно-технической революции на Западе 
«уходили» на формирование «общества потребления», в социалистическом лагере львиную долю 
их поглащала «оборонка». Достаточно дорого для советских людей обходилась и «братская 
помощь» потенциальным идеологическим союзникам. 

Другими словами, говорить о наличии советского среднего класса после середины 
семидесятых не принято. И, очевидно, в этом есть смысл. Но, что же изменилось для советских 
людей? Да, вобщем –то, немногое. В среднем, большинство ( до 96% !) жило в равенстве ( и зависти 
не было!), тенденция на повышение благосостояние сохранялась. А главное – подавляющее 
большинство советских людей считало, что живет не хуже других. Казалось бы, в рамках 
современной парадигмы «субъективного подхода» все происходило прекрасно. Однако с позиций 
сегодняшних дней мы смеем утверждать, что это было равенство в бедности. Почему же так не 
считали советские люди? Все дело в пресловутой базе сравнения. Мы, « с высоты прожитых лет» и 
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открытой информационной системы, ведем сравнение с передовыми странами Запада, в которых 
начался переход к построению общества потребления. Советские люди не имели такой 
возможности, – срабатывал железный занавес и мощная пропагандистская система, клеймившая 
позором «отдельные проявления стяжательства, потребительского отношения и преклонения перед 
Западом».   

Таким образом, объективный подход предусматривает сравнение не столько со средним 
уровнем жизни в конкретной стране, сколько то, что этот средний уровень жизни обеспечивает 
комфортное существование в этой стране, с обязательным учетом мирового уровня развития 
производительных сил и уровня достатка населения экономически передовых стран. Такое 
сравнение может произойти только в открытой информационной системе. 

В контексте рассматриваемой проблемы естественный интерес вызывает вопрос, а почему 
именно средний класс является стабилизатором и гарантом социального мира. Можно 
предположить, что этими качествами будет обладать социальная группа, комфортно чувствующая 
себя в рамках существующей системы, а потому стремящаяся ее сохранить и поддержать. Это – 
качественная характеристика, которая корреспондируется с вышеперечисленными параметрами 
или характеристиками среднего класса. Лишь при определенных показателях культурного уровня, 
уровня доходов и уровня жизни, при определенном статусе, индивид в составе социальной группы 
поддержит эти условия политически. Однако, есть у среднего класса и количественный показатель. 
Для того чтобы выступать гарантом и стабилизатором системы, эта социальная группа должна 
составлять подавляющее большинство населения. Лишь в этом случае, как самая многочисленная 
социальная группа, в условиях формальной демократии (т.е. когда возможно свободное 
волеизъявление), она сможет политически обеспечить сохранность и стабильность существующей 
системы ( что в свою очередь обеспечит стабильность ее культурного, экономического и 
социального положения. И представители этой социальной группы это осознают!). Таким образом, 
наблюдается взаимная зависимость и поддержка демократическим государством среднего класса, и, 
наоборот, средним классом демократического государства. 

Следует обратить внимание на то, что властвующей элите стран, в которых наблюдаются 
тенденции к сокращению среднего класса, выгоден именно субъективный подход, смешивающий 
на обыденном уровне сознания понятия среднестатистического жителя и представителя среднего 
класса. Более того, идеологически такая иллюзия всячески поддерживается, искусственно создается 
закрытая информационная система, лишающая возможности населения страны базы сравнения.  

Одной из специфических форм антидемократического режима может выступать олигархия, 
как форма государственного правления и одновременно как основа, формирующая во многом 
соответствующий политический режим. Отношения олигархического государства и гражданского 
общества характеризуются резкой конфронтацией [1] в политической сфере. Эта конфронтация 
имеет экономическую подоплеку, а, следовательно, неизбежно отразится и в социальной сфере. И 
олигархия, как социальная группа, и средний класс стремятся политически закрепить 
определенную модель доступа к национальному богатству, причем на основе диаметрально 
различных принципов.  

Рассматривая критерии определения среднего класса, несложно заметить, что во всех них 
присутствует экономическая составляющая, точнее сказать «ресурсная». Все они указывают на 
степень доступа к богатству или социально значимым ресурсам. Обобщенным показателем 
ресурсной базы, потенциально доступной обществу, является феномен определяемый как 
национальное богатство.  

В рамках политической сферы происходит формирование принципиальной модели 
распределения национального богатства между различными социальными группами, определяется 
уровень доступа каждой из социальных групп к обобщенной ресурсной базе. Это, в первую 
очередь, касается среднего класса. При этом в процессе социально-политического моделирования 
предполагается, что величина или объем национального богатства – это величина относительно 
постоянная. Тогда в рамках закрытой ресурсной системы наблюдается прямая зависимость: чем 
больше получает одна или несколько социальных групп, тем меньшая доля достается оставшимся 
социальным группам. Это в полной мере касается и среднего класса: если он составляет 
большинство населения, то он должен иметь доступ, по крайней мере, к пропорционально большей 
доле национального богатства. Возможно и обратное утверждение, если какая – либо социальная 
группа, представляющая большинство общества, имеет доступ к пропорционально большей по 
величине доле общественного богатства, то такая социальная группа может быть охарактеризована 
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как средний класс. Примечательно с методологической точки зрения то, что, если эта пропорция 
нарушается, то нет смысла говорить о существовании среднего класса. 

Еще Аристотель замечал: «Величайшим благополучием для государства является то, чтобы 
его граждане обладали собственностью средней, но достаточной; а в тех случаях, когда одни 
владеют слишком многим, другие же ничего не имеют, возникает либо крайняя демократия, либо 
олигархия в чистом виде, либо тирания, именно под влиянием противоположных крайностей» [5, С. 
567]. 

Это замечание Аристотеля, как нельзя более точно характеризует ситуацию, сложившуюся 
в Украине, где идет усиление олигархических тенденций (олигархия у нас уже есть, а к тирании в 
форме диктатуры или прямого президентского правления мы имеем все шансы прийти!). По итогам 
изменения формы собственности на средства производства, доступ к основным видам и источникам 
национального богатства был обеспечен крайне неравномерно: основная доля национального 
богатства оказалась в руках горстки олигархов. Гипотетически можно высказать мысль о том, что 
«свободная» часть национального богатства не позволит даже потенциально сформировать 
украинский средний класс. Для этого обязательно необходим «передел». Вопрос только в том, 
будет ли он мирным?    

Этот вопрос уже прозвучал на Майдане в 2004 году. Стоит вспомнить, что на Майдан 
вышел «прото-средний класс». Т.е. идеи помаранчевой революции были поддержаны в основном 
социальными группами, которые по своим вторичным признакам вполне могли быть 
охарактеризованы в качестве потенциального среднего класса, исходя из классических западных 
представлений. Им не хватало самой малости, за которой они и пришли на Майдан. Эта малость  – 
доступ к средствам производства как источнику богатства; доступ легитимизированный, 
позволяющий получать определенного уровня доходы, что, в свою очередь, позволило бы повысить 
уровень жизни  и социальный статус большинства населения Украины. Общественное сознание 
вошло в резонанс с майдановским лозунгом ( как оказалось по результату, популистским) : 
«БОГАТІ ПОДІЛЯТЬСЯ З БІДНИМИ!”. Этот лозунг совпал с социальными ожиданиями прото-
среднего класса. К сожалению, этим ожиданиям не суждено было сбыться, поэтому можно 
предположить, что процесс будет продолжаться, а кризис нарастать.  

В настоящее время ни одна из основных политических сил не ставит задачу создания 
широкого среднего класса. На фоне основной борьбы либеральных партий и блоков остается не 
занятой ниша социал-демократического развития.  

Позиция власти выражена в программе создания рабочих мест. Это не имеет ничего общего 
с программой по созданию среднего класса, т.к. формируется и расширяется класс наемных 
работников, экономически и политически зависимых и несвободных. 

Программы по повышению заработной платы также не имеет прямого отношения к 
решению указанной проблемы, т.к. не меняет сущности экономической зависимости. Не 
соответствует современным требованиям и уровень развития авторского права и блока, связанных с 
ним законов, что не позволяет воспользоваться источником богатства новой эпохи – информацией 
[8]. 

Таким образом, и олигархия, и средний класс, являясь социальными группами, которые 
различаются по количественному показателю: в то время как олигархия является сверхузкой 
социальной группой, основным показателем среднего класса является то, что он представляет 
собой подавляющее большинство населения.  

Различие в качественном показателе имеет экономическое основание: они имеют различный 
уровень и структуру доступа к общественному богатству. Являясь потенциально частями одной и 
той же политико-социальной системы, они выступают в качестве антагонистических 
противоположностей. В закрытой системе социальный мир на фоне олигархии и отсутствия 
широкого среднего класса достигается за счет жесткого насилия и манипуляции общественным 
сознанием. 

Антагонистический характер взаимоотношений между средним классом и олигархией 
снимается за счет преобразования системы в открытую, за счет создания открытого 
информационного пространства и возможности поступления в систему ресурсов извне. 

Дело в том, что указанная пропорция может нарушаться и в условиях олигархического 
правления, если национальное богатство формируется в открытой системе, например, за счет 
прямого ограбления других стран, вследствие захватнических войн, колониального порабощения, 
неоколониальной эксплуатации, экономической или информационной эксплуатации населения 
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других стран. Этот феномен наблюдался в Веницианской олигархической республике ХII-ХVIII 
веков[9, C.3] . Присутствовал он и в милитаристской Японии [10]. Формировалась эта же модель и 
в фашистской Германии.  

Этот феномен очень подробно рассматривался научным миром Советского Союза. При этом 
(справедливо) утверждалось, что кризис капитализма оттягивался за счет перераспределения 
богатства внутри сверхбогатых держав. Та же проблема рассматривается в теории «золотого 
миллиарда», «богатого Севера и бедного Юга»: происходит перераспределение мирового, а не 
национального, богатства. При этом транснациональные олигархические структуры выполняют 
роль средств, с помощью которых происходит это перераспределение. Но эта проблема требует 
отдельного более детального изучения.   

Также отдельного изучения требует модель формирования среднего класса и олигархии в 
условиях, когда в стране имеется «суперресурс» –  природный ресурс,чья социальная 
востребованность постоянно возрастает. Потенциальный природный ресурс имеется у любой 
страны –это ее территория и население (источник физической силы). Борьба за этот ресурс ведется 
исторически в рамках внешней политики, наиболее ярким проявлением которой есть открытое 
военное столкновение. Однако, как показывает история, те же военные действия ведутся, как 
правило, и в первую очередь, за конкретные природные «суперресурсы» и за каналы их 
транспортировки, за коммуникации. Последнее обстоятельство особенно важно для Украины. В 
качестве «суперресурсов» в различное время и в различных регионах выступали различные 
материальные носители. Они же воспринимались на уровне общественного сознания в качестве 
богатства, например: золото, чай, шелк, пряности, соль, опийный мак, кока и т.д. В настоящее 
время особую ценность приобретают энергоносители. Характерно, что некоторые исследователи 
(В. Пиховшек, М. Погребинский) считают, что в странах, не имеющих значительного объема 
«суперресурса» формирование олигархии невозможно: «Украина не имеет сырьевого сектора 
экономики, поэтому наши государственные олигархи –«ненастоящие» [11, С.5] . Однако, эта 
проблема требует отдельного изучения. В этом контексте хотелось бы только обратить внимание на 
возможность создания среднего класса за счет несметных природных ресурсов отдельной страны 
(Саудовская Аравия, Бруней и т.п.). Потенциальная возможность имеется и у России. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно предположить, что в рамках 
равномерного и устойчивого развития демократического комплекса отмечается следующее: 

1. Качественно-количественные показатели среднего класса, полученные по методикам, в 
основе которых лежат различные базовые критерии (7 критериев), будут совпадать с небольшими 
погрешностями. 

2. Совпадение будет и в рамках «субъективного» и «объективного» подходов в 
исследовании среднего класса. 

3. Будет наблюдаться тенденция к количественному росту социальных слоев, 
составляющих средний класс. 

Необходимо обратить внимание на то, что в основе оценки качественно-количественных 
характеристик обязательно присутствует «экономическая составляющая» – отношение к богатству, 
а точнее, – отноотношение к доле национального богатства, на которое может расчитывать 
представитель среднего класса. При этом такой расчет всегда ведется на фоне двух «крайностей»:  с 
одной стороны – люмпинизированных слоев как представителей, не имеющих отношения к 
национальному богатству, с другой – «высшей» элиты, которая имеет потенциальную возможность 
эксклюзивного доступа к львиной доле национального богатства.  

Эта возможность для элиты может реализоваться в определенных условиях. Их элита 
способна создавать в соответствии со своими узко корпоративными интересами. Примером тому 
могут служить условия, созданные современной украинской политико-экономической элитой [12].  

Эти условия являются источником устойчивых олигархических тенденций.   
Принимая во внимание тот факт, что объем национального богатства в системе 

политического распределения между отдельными социальными слоями величина относительно 
постоянная, а система формируется закрытая, то становится очевидным, что количественные 
показатели среднего класса зависят от того, какая доля ему достанется, после того, как «отберет 
свою долю» элита. 

 
 
. 
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SUMMARY 
 

The author analyzed the problems of the intercommunication of the middle  class and oligarchy 
in the modern Ukrainian society. 
 
 

                                                                                       Г.В. ВОРОНОВА 
 

ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБИ ПОСТУПАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  

І ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЙОГО ГАЛЬМУВАННЯ 
 

Проголошення незалежності України, з одного боку, сформувало юридичні передумови для 
існування молодої держави у якості самостійної, а з іншого боку, – стимулювало формування або ж 
загострило ряд проблем, що вимагають свого розв’язання. До числа таких, на наш погляд, 
відноситься потреба поступального розвитку життєдіяльності людини, під якою ми розуміємо 
сукупність відношень до природи і один до одного людей, що осмислюють необхідність сприяння 
розгортанню процесу раціонального перетворення оточуючого середовища в інтересах людини, 
необхідною умовою чого є збереження життя як найвищої цінності. [1,107] 

Дійсно. Адже подальше існування і розвиток молодої держави, досягнення благополуччя її 
народом значною мірою залежить  від того, наскільки він зможе проявити себе дійсним господарем 
країни. Це ж, в свою чергу, може бути досягнуто тим більше ефективно, чим більша кількість 
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наших співгромадян зуміють  швидко і глибоко проникнутись потребою раціонального 
перетворення оточуючого середовища з урахуванням збереження життя як найвищої цінності, 
вбачаючи у тому свій власний інтерес, і будуть керуватися цим на практиці, тобто наскільки буде 
здійснюватись перехід людини від діяльності до життєдіяльності як вищої і більш ефективної її 
форми. 

Думається, що немає ніякої необхідності когось переконувати у тому, що подальший 
прогрес нашого суспільства пов’язаний з поступальним розвитком життєдіяльності, потреба в 
якому буде зростати слідом за суспільним розвитком, просуванням України шляхом від юридично 
проголошеної незалежності до незалежності фактичної. 

На жаль, задоволенню цієї потреби українського суспільства заважає механізм гальмування 
поступального розвитку життєдіяльності людини, що також формується в умовах трансформації 
України. Розгляду його ми й маємо намір присвятити увагу. 

Зразу ж зазначимо, що «механізм гальмування поступального розвитку життєдіяльності 
людини» ми розглядаємо у якості поняття, видовим для якого слугує поняття „соціальний 
механізм”, а родовим – „механізм”. Останнє, як свідчить довідкова література, вживається, як 
мінімум, у трьох значеннях, позначаючи, по-перше, устрій, що передає або перетворює  рух; по-
друге, – внутрішню будову, систему чогось; по-третє, – сукупність станів і процесів, з яких 
складаються певні фізичні, хімічні й інші явища. [2, 523]. 

Очевидно, що механізм гальмування поступального розвитку життєдіяльності людини 
відноситься до числа соціальних явищ, підпадаючи, в такий спосіб під друге значення поняття 
„механізм” і, належачи до числа соціальних механізмів, представляє собою систему, тобто 
„сукупність певних елементів, між якими існує закономірний зв’язок або ж взаємодія” [3, 583]. 

Для того, щоб розкрити зміст цієї системи, нам необхідно  виявити її основні 
структуроутворюючі елементи. У якості таких виступають фактори, що, взаємодіючи між собою, 
стримують, гальмують хід процесу, що нас цікавить. 

Першим з таких факторів виступає  розбалансованість системи власності на знаряддя і 
засоби виробництва. Причиною зазначеної розбалансованості слугували перекоси, що мали місце у 
процесі приватизації, через які останній одержав назву в народі „прихватизація”. В результаті цього 
основний капітал суспільства в короткий час був сконцентрований у руках менш як 10% наших 
співгромадян, які в такий спосіб отримали надійний економічний фундамент для формування у них 
необхідних якостей хазяїна. Решта ж 90%, тобто абсолютна більшість народу, такого фундаменту  
були позбавлені, що, м’яко кажучи, робило досить проблематичною надію на формування у них 
вищезазначених якостей господаря, а разом з ними, також і якостей сумлінного перетворювача 
оточуючого середовища, людини, яка б розглядала збереження життя у якості найвищої цінності і, 
до того ж, так би мовити, просто так, не вбачаючи тут будь-якого власного інтересу, добровільно, 
без якогось зовнішнього впливу змінюючої раніш існуючу, нижчу форму діяльності на вищу, тобто 
на життєдіяльність. 

Навпаки, такий стан найманого працівника, формуючи заздрість, неприязнь по відношенню 
до нових господарів, буде і надалі стримувати, гальмувати розвиток такого необхідного суспільству 
процесу. Негативний вплив цього фактору яскравіше за все виявляє себе у промисловому секторі 
економіки, де, як правило, нові власники, не відкладаючи на потім, зразу ж і відверто прагнуть  
показати, хто є справжнім хазяїном заводів, фабрик, копалень, будівельних  і транспортних 
підприємств, зламуючи на свій розсуд виробничі структури, які роками складалися, скорочуючи 
робітників, звільнюючись від дитячих дошкільних закладів, профілакторіїв, клубів, будинків 
культури, інших об’єктів соцкультпобуту тощо. Цей негативний вплив можна спостерігати й в 
інших галузях економіки. Він, напевно, і надалі буде підсилюватись разом з прийняттям 
законодавчих актів про вільну продаж землі та неминучою економічною експансією розвинутих 
зарубіжних країн. 

Другим з числа основних факторів, формуючих механізм гальмування поступального 
розвитку життєдіяльності в умовах трансформації українського суспільства, є відсутність 
привабливої соціальної перспективи. 

Слово „перспектива” [франц. perspective / лат. perspicere – бачити наскрізь, уважно 
розглядати] [4, 729] вживається в кількох значеннях. З них нам найбільше підходить таке, що 
позначає плани, види на майбутнє якогось об’єкту, що перебуває у розвитку, включаючи і 
пізнаючого суб’єкта. Виходячи з цього, в подальшому під соціальною перспективою ми будемо 
розуміти певним чином сформовані у мисленеві моделі системи планів і видів на майбутнє 
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конкретних суспільних організмів, а також діючих у межах останніх соціальних суб’єктів. Тоді 
приваблива соціальна перспектива може бути визначена як мисленева модель бажаного 
майбутнього певного суспільного організму, а також реалізуючих в межах останнього свою 
діяльність соціальних суб’єктів. 

Як відомо, після проголошення незалежності України довгий час була відсутня не лише 
приваблива, але й будь-яка соціальна перспектива взагалі. Змінюючи один одного на 
парламентській трибуні депутати, не жаліючи чорної фарби, критикували виконавчу гілку влади, 
дорікаючи їй у тому, що усе нібито робиться не так, як слід. Саме тоді виконувавший обов’язки 
прем’єр-міністра Л.Д. Кучма, розсердившись не на жарт, промовив фразу, що стала 
сакраментальною: 

– Скажіть мені, що будувати, і я буду це будувати! 
Природно, що в тих умовах вести будь-яку розмову про висування у якості скільки-небудь 

значущої, важливої для молодого українського суспільства задачі подальшого поступального 
розвитку життєдіяльності людини як сукупності відносин до природи і один до одного 
співгромадян, що осмислюють необхідність сприяння процесу раціонального перетворення 
оточуючого середовища у власних інтересах, в основі чого лежить збереження життя як найвищої 
цінності, було просто позбавлене будь-якого сенсу. Хіба можна було говорити про високі матерії, 
коли під загрозою опинилося задоволення елементарних потреб мільйонів людей, а з цим і саме їх 
життя? 

З тих пір пройшло вже немало років. Парламент прийняв Конституцію України, з’явились 
інші директивні документи, покликані визначити шляхи розвитку нашого суспільства. Однак ті 
питання – куди йти? якою ми хочемо бачити нашу державу? та й інші – так і залишаться без чітких 
відповідей. 

Звичайно, декларування України у якості демократичної, правової соціально орієнтованої  
держави [5, 3] дещо привідкрило завісу над майбутнім країни, над її перспективою. Однак воно ще 
нічого не говорить про характер самої соціальної перспективи, тих якісних  характеристик, що 
мають її зробити або ж привабливою, або ж, навпаки, непривабливою. 

Дійсно. Адже та ж демократія не була, не є і не буде скрізь однаковою. Вона різна. 
Являючись формою політичної організації  суспільства, демократія також розвивається  разом з 
ним і, врешті-решт, залежить від економічних  відносин, що встановилися на тому чи іншому 
історичному етапі. 

Демократія, що зародилася в умовах рабовласництва, характеризуючись офіційним  
проголошенням принципу підкорення  меншості більшості, визнанням свободи і рівності громадян, 
існувала фактично для представників пануючого класу рабовласників. На рабів вона, звісно, не 
розповсюджувалась. Раби являлись власністю своїх хазяїв, які розглядали їх у якості “говорячих 
знарядь праці” і розпоряджались ними практично повністю, як їм заманеться, включаючи все, що 
стосувалось рабів, в тому числі і їхнім життям. Останнє ж, в такий спосіб, ніяк не могло 
розглядатися в якості  найвищої цінності. До того ж низький рівень розвитку продуктивних сил 
такого згубного, як тепер, впливу на середовище перебування людини, в якому протікала її 
діяльність, ще не завдавав. 

Інакше кажучи, об’єктивні умови того періоду людської історії ще не містили  у собі 
причин, формуючих необхідність трансформації діяльності у більш високу її форму,  якою є 
життєдіяльність. Не маючи об’єктивної основи у суспільному бутті,  ідея такої трансформації не 
могла відбитися в суспільній свідомості, а тим більше втілитися у будь-яких урядових програмах 
демократії, що тільки-но зароджувалася. 

Об’єктивні умови, які формують необхідність трансформації діяльності у життєдіяльність,  
відсутні і на етапі феодалізму. Вони виникають і починають давати про себе знати суспільству і 
людині разом з бурхливим розвитком техніки і загалом  продуктивних сил з переходом до 
капіталізму, розвитком капіталістичних суспільно-економічних відносин і становленням 
буржуазної демократії. 

Остання, будучи історично прогресивним етапом  у розвитку суспільства, 
характеризуючись  прийняттям конституції, створенням парламенту й інших представницьких 
установ, введенням загального виборчого права, проголошенням політичних свобод, формує 
можливість  обґрунтування ідеї трансформації діяльності у життєдіяльність і її реалізації. Однак на 
шляху перетворення  можливості у дійсність стоїть приватна власність на знаряддя і засоби 
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виробництва, що обумовлює мету капіталістичного виробництва – максимальне одержання 
додаткової вартості, прибутку шляхом  експлуатації найманої праці. 

Прагнучи досягти цієї мети, капіталіст ігнорує всі перепони, що стоять на його шляху, в 
тому числі необхідність сприяти процесу  раціонального перетворення оточуючого середовища, а 
також збереженню життя як найвищої цінності і, перш за все, людського життя, хоча старанно це 
маскує. 

“Капітал, – писав К. Маркс, – уникає шуму і відрізняється боязкою натурою. Це правда, але 
це ще не вся правда. Капітал боїться  відсутності прибутку або занадто малого  прибутку, як 
природа боїться порожнечі. Але раз є у наявності достатній прибуток, капітал стає сміливим. 
Забезпечте 10 відсотків, і капітал згоден на будь-яке  застосування, при 20 відсотках він стає 
жвавим, при 50 відсотках – справді готовий зламати собі голову, при 100 відсотках він нехтує всіма 
людськими законами, при 300 відсотках немає такого злочину, на який би він не ризикнув, хоча б 
під жахом шибениці. Якщо шум і лайка приносять прибуток, капітал стане сприяти й тому, й 
другому” [6, 703].    

Прагнення одержати максимально високий прибуток лежить в основі безутримної гонки 
озброєнь, в тому числі засобів масового знищення, якими відрізняються капіталістичні країни і, 
перш за все, найбільш розвинені з них, загарбницькі війни, що час від часу розв’язуються знов таки 
ними під самими різними приводами. 

Яскравим прикладом такого роду явищ, зокрема, стало вторгнення в Ірак. Як відомо, 
офіційною версією, що пояснювала причину воєнного втручання США у справи цієї, тоді ще 
незалежної країни, стали відомості американської розвідки про те, що Ірак ніби-то веде роботи по 
виготовленню зброї масового знищення. Розв’язану війну наддержава, економічна і воєнна 
могутність  якої багаторазово  перевищувала могутність обраної нею жертви, виграла, як і слід  
було цього чекати, доволі легко і швидко. Однак будь-яких доказів того, що в Іраку існувала та 
сама грізна зброя, якою США лякали американський народ і світову громадськість, або ж будь-якої 
серйозної підготовки до її виготовлення  так і не було знайдено. Тепер в окупованій країні 
поширюється партизанський опір. В результаті терористичних актів гинуть як представники 
окупаційних військ, переважно США, так і мирне населення Іраку. Однак керівництво США на чолі 
з президентом Бушем ні за яких умов не хоче залишати цю країну, прагнучи будь-що затримати там 
і своїх союзників по коаліції. Тепер уже ні для кого не є секретом те, що справжньою причиною 
американської агресії стало бажання мати доступ до багатющих нафтових джерел Іраку, контроль 
над їх експлуатацією. Не викликає  сумніву і те, що та ж сама причина лежить в основі погроз 
США, що все частіше звучать на адресу іншої багатої нафтою країни – Ірану. 

В цьому знаходить свій прояв тенденція, що вже давно склалася у світі, яка свідчить про те,  
що розвиток найбільш  розвинених і сильних капіталістичних країн здійснюється перш за все в 
інтересах їх справжніх хазяїв, монополістів і значною мірою за рахунок хижацького ставлення до 
національних багатств інших, більш слабких  держав. Це здійснюється як шляхом  воєнного 
втручання, так і економічної експансії. І природно, що, використовуючи можливості країн, так би 
мовити, свого впливу, а по суті експлуатації їх, розвинені країни навіть і думки не  будуть мати про 
те, щоб трансформувати діяльність, що склалася там, у більш високу її форму, якою є 
життєдіяльність. 

Перемога соціалістичної революції в Росії, відміна приватної власності на знаряддя й засоби 
виробництва, заміна її суспільною власністю створила якісно нову економічну основу для розвитку 
політичної сфери суспільного життя, формування соціалістичної демократії. 

Проголошуючи рівність прав всіх громадян, незалежно від статі, нації, раси,  в політичному, 
економічному і культурному житті, соціалістична демократія повинна була мати в якості своєї 
головної особливості залучення широких мас трудящих до управління державою і всіма 
громадськими справами. І, слід зазначити, що на  перших етапах становлення й розвитку 
радянського суспільства, коли для подолання  економічної, воєнної, культурної його відсталості в 
країні використовувались переважно екстенсивні методи розвитку, спрямовані на швидке, 
форсоване нарощування індустріальної і воєнної могутності, ліквідацію неписьменності і, в такий 
спосіб, зорієнтовані на зростання кількісних покажчиків, коли ще не стояло так гостро питання про  
необхідність трансформації діяльності у життєдіяльність, зазначені методи і проголошені  
принципи соціалістичної демократії успішно  відігравали свою мобілізуючу роль.   

Дехто із сучасних скептиків може поставити це під сумнів. Але ось красномовне визнання 
поетеси Маргарити Алігер, людини, яка жила і діяла в ті, тепер уже далекі часи: 
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“Уявіть собі, – зазначає Алігер, – спробуйте уявити собі, як воно бути гаряче й глибоко 
переконаним у тому, що ти живеш у світі оновленому і перебудованому, у світі,  про який мріяли і 
за який боролись  найвищі  герої історії. У світі, усіма своїми законами і починаннями вперше в 
історії людства  спрямованим на те, щоб життя всіх людей у світі було прекрасним і справедливим. 
У світі, де все вперше і все – свято і тріумф людини праці, бо “ми не раби, раби не ми” і “хто був 
нічим, той стане всім”. Вірити у те, що ви є громадяни цього нового суспільства, бути згодними з 
усіма його установами, приймати участь у всіх його починаннях, у всіх його грандіозних задумах, 
вірячи у смисл і реальність їх здійснення і пишаючись своєю прямою причетністю до всього, що 
відбувається навколо. А навколо стільки першого і яскравого і натхненного, і все – ваше, і ви – у 
всьому... Невже важко уявити, яке це щастя?” [7, 54] 

Однак, як свідчить наступний досвід, прагнення Комуністичної партії  централізовано, так 
би мовити “зверху” і планово подолати нерівність і несправедливість врешті-решт призвели до 
тотального одержавлення суспільства, формалізації проголошених принципів соціалістичної 
демократії, її деформації, втрати перспективи розвитку і згасанню мобілізуючої ролі. Ускладнення  
соціально-класової структури суспільства, завдань економічного, політичного, соціального і 
духовного розвитку вимагали переходу на інтенсивний шлях, інтенсивні методи, що потребують 
акцентування уваги на якісних покажчиках у діяльності людини в тій чи іншій сфері, іншої, більш 
високої якості самої форми діяльності, якою саме й є життєдіяльність. 

Але на шляху до цієї потреби стояли пануючі в суспільстві адміністративно-командні 
методи керівництва, застосування яких і породжувало сумнозвісні грандіозні плани повороту річок, 
їх штучного регулювання, осушення  боліт, поспішного будівництва атомних електростанцій і 
хімічних підприємств до того ж іноді у густонаселених районах і на цінних з точки зору 
використання в сільському господарстві землях, що наносили  непоправну шкоду природі, 
ускладнювали екологічну ситуацію, ставили під загрозу здоров’я людей, а іноді їх життя, не 
говорячи вже про шкоду, яка наносилась рослинному і тваринному світу. 

В офіційних документах, монографіях і наукових статтях наших вітчизняних 
суспільствознавців незмінно говориться про те, що Україна обрала шлях демократичного розвитку. 
Однак поки що немає ясності  про те, якого саме роду, виду, типу демократія формується і буде в 
подальшому розвиватися в нашій країні. 

Невизначеність орієнтирів політичного розвитку суспільства доповнюється розмитістю 
орієнтирів соціальних, правових, духовних. Адже про свою орієнтацію на те, щоб будувати 
правову, соціальну державу не раз заявляли, заявляють і в подальшому, очевидно, будуть заявляти 
уряди і державні діячі найвищого   рангу різних країн світу. Та інакше й бути не може, оскільки 
мова  йде про основні  сфери життя суспільства, якими,  хочуть вони того чи ні, їм обов’язково 
приходиться  займатись, прагнучи заполучити владу, агітуючи за себе,  намагаючись представити 
свої програми у якості народних, а також перебуваючи при владі і рано чи пізно змушені в тій чи 
іншій спосіб тримати за це відповідь перед своїм народом. Інша справа, як вони це будуть робити 
на практиці, чиї інтереси, яких соціальних груп і прошарків будуть брати для себе за основу, як 
вони будуть зорієнтовані на досягнення суспільної користі, якою, як ми вже раніше доводили, є 
користь окремої людини. [8, 81-85] 

Як відомо, стаття 3 Основного Закону нашої країни проголошує: “Людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною  
цінністю” [5, 4]. Здавалось би, що кожному  з наших співгромадян немає чого боятися як за власне 
життя, так і за життя своїх близьких, здоров’я, безпеку та благополуччя. У країні, що проголосила 
незалежність, а тим більше “вільної від радянської окупації”, як вважає  дехто з політичних діячів, 
рівень їх забезпечення повинен бути вищим або ж, у всякому випадку, не нижчий, ніж він був до 
проголошення зазначеного акту. Насправді ж все виглядає дещо інакше. 

Взяти хоча б рівень задоволення  найперших життєвих потреб людини і, перш за все, такої з 
них як їжа. Звісно, що все пізнається у порівнянні. До того ж людині властиве почуття 
незадоволеності тим, що вона має. Їй практично завжди здається, що десь  справи виглядають 
краще, ніж там, де вона живе. Представники старших поколінь українців добре пам’ятають, що у 
радянський період існувала думка, ніби-то радянська людина харчувалася набагато гірше 
американця, рівень життя якого вважався якоюсь недосяжною мрією. У зв’язку з цим хотілось би 
навести цікаві факти і роздуми, що містяться у монографії відомого російського суспільствознавця 
С. Кара-Мурзи “Опять вопросы вождям”. 
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“У 1983-1985 роки, – пише С. Кара-Мурза, – радянська людина за добу вживала у 
середньому 93,8 г білка, а американець – 104,4 г. Різниця не така вже й велика. Американець  зате 
з’їдав набагато більше жирів (162,2 г проти наших 99,2 г) – ну то й що ж у тому хорошого, окрім 
склерозу? Але ж вражає –  у СРСР склалося стійке переконання, що ми недоїдаємо. Молока і 
молочних продуктів ми в середньому вживали 341 кг за рік на одну людину (у США – 260), але при 
опитуваннях 44% відповіли, що вживають їх недостатньо... І самий красномовний випадок – цукор. 
Його вживання становило в СРСР – 42,2 кг за рік на людину – було вищим за розумні медичні 
норми (у США – 28 кг), але  52% опитаних вважали, що їдять його занадто мало (а у Грузії 
незадоволених було навіть 67%)”. [9, 75] 

Наведені дані взагалі характеризували рівень харчування, який склався на той час в усіх 
республіках СРСР, в тому числі і середнього українця тієї пори, а по деяким покажчикам були 
навіть вищими за інших. Сьогодні ж середньостатистичний громадянин незалежної України, як 
свідчить статистика, вживає основних продуктів харчування (м’ясо, молоко, овочі, фрукти і т. ін.) у 
1,5-4 рази менше раціональної норми. Про бідних же людей (яких у нашій країні лише за 
офіційними даними нараховується понад 13 млн. осіб, а реально за межею бідності перебувають 
80% населення), їхній рівень харчування й говорити не слід. Він майже жебрацький. Цей фактор, 
підсилений доведеною до кризового стану  системою охорони здоров’я, є основною причиною 
різкого  зростання смертності в країні, того грізного і сумного факту, що наше українське 
співтовариство щорічно зменшується приблизно на 400 тисяч співгромадян [10, 20].  

Не можуть не турбувати  й образи України як країни, держави, вітчизни, що формуються у 
масовій свідомості. Організатори моніторингового дослідження 2003 року, намагаючись виявити їх, 
запропонували респондентам перелік слів, якими можна було б коротко охарактеризувати стан 
нашого суспільства, попросивши їх вибрати ті, що найбільш точно характеризують  їх  власні 
уявлення. Як свідчать результати  дослідження, “лідерами” по частоті вибору опинились  такі 
слова-характеристики, як “бідність” (62,4%), “розруха” (47,7%), “тупик” (23,0%). На позитивному ж 
полюсі частіше за інших вибирались такі слова-характеристики, як “багатство” (5,5%), 
“перспектива” (5,3%) і “воля” (4,7%) [22, 345]. Тому достатньо прогнозованими були низький 
рівень політичної активності опитуваних, невизначеність і розпорошеність їх думок про вибір ними 
бажаного шляху подальшого розвитку України. Так, наприклад, змогли чітко визначитись, у якому 
напрямку слід було б здійснювати суспільні перетворення, всього 36,3% опитуваних. Серед них 
виявилось прибічників  соціалізму – 25,7%, капіталістичного шляху розвитку – 10,6%. В той же час 
22,3% респондентів не підтримали ані перший, ані другий шлях розвитку, 23,4% відповіли, що їм 
фактично однаково, який суспільний лад буде  в Україні; 16,0% – все ще не визначились і думки 
своєї  з цього питання не мали. 

Серед молоді, що прийняла участь у моніторинговому дослідженні, про свою більш-менш 
складену думку з цього питання заявили лише 25,7% опитуваних. 9% чітко висловились за 
соціалістичний шлях; 16,7% – за капіталістичний; 29,4% не підтримали ані перший, ані другий; 
20,9%  молодих людей, підтримавши обидва ці шляхи, виявили свою байдужість до вибору 
політичного шляху розвитку; 22,3% – не визначились із своїм вибором [11, 343-353]. 

Якщо зробити спробу  знайти поняття, що найбільш точно, адекватно відбиває стан людини 
у сучасному українському суспільстві на етапі його трансформації, то ним, на наш погляд, скоріше 
за все повинна стати “боротьба за виживання”. 

Справді. Адже дійсно саме виживанням доводиться займатися майже 80% наших 
співгромадян, що перебувають за межею бідності. Ведучи боротьбу за виживання, їм, звичайно, 
нема коли та й нема для чого думати ані про перехід до нової, природньо більш складної форми 
діяльності, якою є життєдіяльність, а тим більше про розвиток останньої. Як кажуть, не до жиру, 
залишитись би живим. 

Інакше кажучи, у нас є всі підстави робити висновок про підміну повноцінного життя 
людини боротьбою за виживання для переважної більшості наших співгромадян у якості фактора, 
що стримує поступальний розвиток життєдіяльності людини в сучасній Україні. 

Зазначені фактори – розбалансованість  системи власності на знаряддя і засоби 
виробництва, відсутність привабливої соціальної перспективи, нерозвинутість демократії, підміна 
повноцінного життя боротьбою за виживання – діючи, як було показано вище, у взаємному зв’язку і 
обумовленості, формують механізм гальмування поступального розвитку життєдіяльності людини 
на теперішньому етапі трансформації нашого українського суспільства. 
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Приступаючи до пошуку детермінант оптимізації процесу, що нас цікавить, ми, безумовно, 
повинні враховувати нагальну необхідність усунення негативних наслідків впливу розглянутих 
щойно факторів або ж, як мінімум, їх послаблення. 

Підводячи підсумок розв’язаному, слід зазначити таке: життєдіяльність  – є прояв, справді 
господарського ставлення людини до середовища, в якому вона перебуває, у даному випадку – 
молодої незалежної України. І, якщо ми хочемо, щоб здійснювався її поступальний розвиток, ми 
маємо піклуватися про те, щоб якомога більша кількість  наших співгромадян здійснювали перехід 
від діяльності до її вищої форми, тобто життєдіяльності, дбати про поступальний розвиток 
останньої. А це значною мірою залежить від того, наскільки нам вдається розблокувати 
сформований і негативно впливаючий на цей процес механізм його гальмування, виявити 
детермінанти оптимізації його розвитку. 
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SUMMARY 
 

       In this article the author based the growth of necessity of the development of the person’s life activity, 
analysed  the mechanism’s forming which is braking it. 
 
     

Е.С. АЛЕКСАНДРОВА  
 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ ПОПОЛНЕНИЯ  
СРЕДНЕГО КЛАССА В ПЕРЕХОДНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена спецификой трансформационных 

процессов современного украинского общества и практически отсутствием среднего класса в нем. 
Многочисленный средний класс является главным  условием социально-экономической и 
политической стабильности общества, наличия в обществе эффективных институтов демократии и 
обеспечения порядка. Основное условие возрастания роли среднего класса – развитие 
конкурентоспособной национальной экономики. Укреплению среднего класса способствует 
социально-ориентированная рыночная экономика, которая является необходимым базисом для 
создания гражданами собственных предприятий и развития сферы услуг и фермерского хозяйства. 
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В рыночной среде возрастает количество собственников и профессионалов, следовательно,  
появляются стимулы к  получению соответствующего образования и квалификации. 

Состояние среднего класса – один из индикаторов уровня развития экономики и характера 
политической системы. Значительная доля этого слоя в обществе свидетельствует об 
относительном благополучии страны [3,18]. Отсутствие среднего класса в обществе приводит не 
только к социальным противоречиям и конфликтам, но и в целом угрожает национальной 
безопасности страны.   

Специфику социальной стратификации и положение социальных классов в Украине 
исследуют Е. Б. Бондаренко, И.К. Бондар, Н. Ковалиско, О. Куценко, Э. Либанова, В. Мандибура, 
Т. Кирян, М. Шаповал, С. Макеев, Н. А. Навроцкая, С. Оксамитная, Н. Харченко, В. Хмелько, Т. 
М.Чернецкая, Н. Шульга, Е.А. Якуба, О. Яременко и др. 

Проблематика среднего класса более разработана в российской общественной мысли. 
Общие вопросы становления среднего класса в переходном российском обществе изучают Е. 
Авраамова, О.А. Александрова, Л.А. Беляева, Л.Г. Бызов, В.С. Голубев, М.К. Горшков,  Л. 
Григорьев, З.Т. Голенкова, Е.Д. Игитханян, Г.А. Здравомыслов, В.О. Исправников, Т.И. Заславская, 
Т. Космарская, В.А. Лепехин, Т.В. Наумова, Т.Б. Обыдённова, В.В. Петухов, Л.М. Романенко, А. 
Ситников,  Е. Стариков, Н.Е. Тихонова, В.И. Умов и др. 

Объектом анализа указанных исследователей являются особенности трансформационных 
процессов современного общества Украины и России, а предметом – специфика социально-
классовой структуры и некоторые  аспекты формирования среднего класса в переходном обществе, 
такие как критерии отнесения к  среднему классу, проблема границ и численности среднего класса, 
классический средний класс и особенности мировоззрения и ценностных ориентаций среднего 
класса в трансформационном обществе, место и роль среднего класса в истории и т.д.  

Анализ степени разработанности проблемы среднего класса в переходном обществе 
позволяет сделать вывод, что из поля зрения большинства исследователей выпала проблема 
возможных путей пополнения среднего класса, комплексно не проанализирован вопрос 
относительно противоречивой основы потенциального среднего класса в переходном обществе. 

Таким образом, цель данного исследования – выявление основы для формирования 
среднего класса и определение возможных путей его пополнения в переходном обществе. 

Основа для формирования среднего класса может быть  описана в виде триады, состоящей 
из ресурсной, мотивационной и идеологической предпосылок [3, 19]. 

Ресурсная предпосылка включает в себя потенциальные источники  рекрутирования в 
средний класс и состоит из: имевшихся  в социальной структуре советского общества массовых 
социальных слоев, обладавших рядом значимых и профессионально-квалификационных и 
ценностных признаков среднего класса; возникших в ходе реформ массовых социальных слоев, 
которые могут быть отнесены к среднему классу по ряду признаков, связанных с родом  занятий.  

 Мотивационная предпосылка состоит из: социальных групп, имеющих притязания на 
соответствующий социально-экономический статус и мотивацию на его достижение; социальных 
групп, у которых, несмотря на наличие ряда ресурсов, в настоящий момент соответствующая 
мотивация отсутствует.  

Идеологическая предпосылка включает ряд социокультурных факторов, образующих  
интегрирующую идеологическую рамку. 

Основа формирования среднего класса в переходном обществе следующая: 
1. Административный и административно-рыночный класс. 
2. Часть субъектов теневой экономики. 
3. Средний бизнес. 
4. Интеллигенция. 
5. Рабочий класс. 
Проанализируем данные источники пополнения среднего класса более подробно. 

Административный средний класс слишком зависим от административной иерархии, 
соответственно он не может быть основой политической демократии и рыночной экономики. 
Каждый представитель среднего класса в административной системе владеет должностью, а не 
собственностью. Новый административно-рыночный средний класс современного переходного 
общества – это люди, обладающие хотя бы одним из следующих признаков [8, 38]: 

- владение достаточно значимым количеством акций, позволяющим участвовать в 
управлении предприятием, получать дивиденды или доход с продажи акций; 
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- работа в крупной корпорации, занятие в ней достаточно высокого поста, позволяющего 
получать не только высокую зарплату, но и комиссионные со сделок и операций; 

- высокоинтеллектуальная деятельность, позволяющая получать устойчивые и высокие 
гонорары. 

Часть исследователей считает, что к среднему классу не могут относиться люди, 
получающие достаточно высокий доход криминальным путем. Статус этих людей – за пределами 
официальной административно-политической системы, а значит, криминалитет, по сути, – часть 
"люмпен-страты" [8, 38]. Однако существует и иное мнение по данному поводу, а именно – часть 
субъектов теневой экономики способны выступать в качестве основы нормального среднего класса 
при создании для этого благоприятных условий. В частности такой позиции придерживается В.О. 
Исправников. Он различает три части субъектов теневой экономики (высшую, среднюю и 
нижнюю), которые образуют своеобразную пирамиду [7, 45-46]. 

На вершине пирамиды находятся сугубо криминальные элементы: торговцы наркотиками и 
оружием, рекетиры, бандиты-грабители, наемные убийцы, сутенеры, проститутки и прочие 
носители пороков современного общества; сюда можно отнести и "классически" 
коррумпированных представителей органов власти и управления (берущие крупные взятки, 
торгующих государственными интересами). Эти элементы формируют своеобразную надстройку 
"теневой" экономики, составляющую по различным экспертным  оценкам, от 5 % до 25 %  всей 
пирамиды и обладающую значительными ресурсами, силой и влиянием. 

Среднюю часть пирамиды образуют "теневики"-хозяйственники. К ним следует причислить 
предпринимателей, коммерсантов, финансистов, банкиров, промышленников и аграриев, мелких и 
средних бизнесменов. Эти люди в перспективе способны выступать в качестве основы среднего 
класса нормальной рыночной экономики.  Они вынуждены уходить "в тень" главным образом лишь 
потому, что издержки их деятельности при существующих правилах и законах экономической игры 
превышают соответствующие выгоды и доходы. Именно рассматриваемая средняя группа 
формирует ту движущую социальную силу, которая выступает против возврата назад, и против 
продолжения радикально-либерального реформационного курса. Это и есть "третья" сила, 
призванная стать одной из опор "иного" пути.  

Подножие "пирамиды" представлено наемными работниками, причем и физического и 
умственного (интеллектуального) труда; к ним могут примыкать мелкие и средние 
государственные служащие, в доходах которых, по имеющимся оценкам, сегодня до 60 % 
составляют взятки. Для этой категории лиц нерегистрируемая деятельность – вторичная 
(неформальная) занятость. Род их занятий сам по себе, как правило, не является противоправным, 
но в силу разного рода обстоятельств (правовых и экономических) эти занятия выводятся из-под 
действия закона "в тень".  Таким образом, речь идет о потенциальных союзниках теневиков 
"второй группы" ("третьей" силы) [7, 45-46]. 

Интеллигенция. В связи с переходом к рыночным отношениям резко упали социальный 
престиж и роль интеллигенции в обществе.  Произошел значительный сдвиг в сторону ее 
обнищания. В особо бедственном положении оказалась интеллигенция, занятая в области 
гуманитарных наук. Снижение роли государства в жизни  российского и украинского общества  
привело к тому, что оно практически отказалось от общепринятого в цивилизованном мире 
финансирования науки, образования и культуры. Труд не служит для интеллигенции самоценным 
творчеством, а является для основной ее части источником средств существования и, 
следовательно, одним из факторов, определяющих благосостояние. В большинстве своем 
гуманитарная интеллигенция  получает заработную плату, которая не обеспечивает ей 
соответствующего уровня жизни и  социального положения. Аналогичная ситуация сложилась и с 
интеллигенцией, занятой в естественных науках [10, 20]. 

Имущественная дифференциация способствовала резкому снижению уровня жизни многих 
групп интеллигенции. Поэтому основные усилия ее подавляющей части направлены лишь на 
адаптацию к новой социальной реальности, а зачастую и просто на выживание. В результате 
тотального кризиса средние, не говоря уже о низших, группы интеллигенции опустились 
экономически и социально. Огромное влияние на усиление социальной поляризации 
интеллигенции оказывают качественно разные системы общественной оценки социокультурного 
потенциала работников [10, 20]. 

 Современное общество востребует только часть профессиональных знаний, культурного 
капитала. Достаточно высоким спросом пользуются компетентные, высокостатусные 
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представители таких интеллигентских профессий как врачи, учителя, а также представители тех 
профессий, которые связаны с финансами и международными контактами. Повышенным спросом 
на рынке труда пользуются те профессии, которые  быстро обеспечивают высокий уровень 
доходов. Падение престижа наиболее профессионально образованной и культурной части общества 
в общественном сознании привело к тому, что начался массовый выход из интеллектуальной 
сферы, а немалая часть интеллигенции  эмигрировала за границу.  

Поэтому в нынешний средний класс входит не вся интеллигенция, а лишь ее "элитарная" 
часть, т.е. наиболее обеспеченные слои интеллигенции в области экономики и культуры, 
обладающие собственностью, экономической независимостью, высоким социальным престижем и 
статусом, и чьи знания и квалификация пользуются "рыночным" спросом. Это – люди, которые  в 
условиях капитализма сумели сохранить или даже приумножить свое благосостояние. Между тем в 
индустриально развитых странах мира интеллектуалы составляют значительную часть среднего 
класса [10, 21-22]. 

Относительно среднего бизнеса и интеллигенции следует заметить, что это достаточно 
противоречивая опора среднего класса. Имеющийся дисбаланс между двумя группами 
претендентов ("средний бизнес" и интеллигенция) на вхождение в средний класс создает проблему 
для них и государства: на кого делать ставку? Бизнес благополучен финансово, но во многом 
криминализирован, а потому считать его фундаментом как-то неловко (хотя многие власть имущие 
его интересы и обслуживают). Интеллигенция же в идеологическом смысле, безусловно, является 
опорой, но в финансовом – находится за чертой бедности, причем зачастую по вине тех же самих 
властей. Нормальный средний класс в России и Украине образуется тогда, когда 
декриминализируется бизнес, а у служащих реально повысятся доходы [2]. 

Рабочий класс.  В дискуссии  о современном рабочем классе, открывшейся в 2002 году в 
журнале "Социологические исследования", в работах В. Трушкова, Б. Максимова, В. Беленького 
констатируется, что к началу ХХІ века рабочий класс стал иным – кардинально изменились его 
роль в обществе и показатели численности, он деморализован и общественно пассивен [12; 4; 9]. 
Диалог ведется в рамках марксистского понимания класса. Одни исследователи отказывают 
рабочим в праве называться классом, так как те не солидарны, плохо организованы, не имеют 
собственной, отличной от других, идеологии, партийного представительства в органах власти и, 
следовательно, не являются "классом для себя". Другие утверждают, что рабочий класс сохранился 
и в массовом сознании (как объект социальной самоидентификации и идентификации других), и 
реально (несмотря на значительные изменения  в его численности, качественном составе, условиях 
жизни, в постсоветских странах существуют и развитая индустрия, и значительная концентрация 
производства, а значит большая группа людей, находящихся в тождественном  социально-
экономическом положении). То есть рабочий класс, во всяком случае, как "класс в себе"  (как чисто 
экономически определяемая категория), безусловно существует, хотя в этом своем качестве не 
является общественной силой, способной изменять общество [11, 6].  

Динамику численности рабочего класса в Украине  интересно рассмотреть, используя  
данные мониторинга Института социологии НАН Украины. В течение десятилетия (с 1994 по 2003 
год) доля квалифицированных рабочих последовательно снижалась – с 19,3 % до 13,1 %. В итоге в 
2003 году численность этой категории составляла две трети (68 %) от ее численности в 1994 году. 
Следовательно, за десятилетие треть квалифицированных рабочих совершила трудовую 
мобильность в следующих направлениях: отток из неэффективных отраслей  в экономически более 
успешные и востребованные; переход  в статус безработных; обращение к практике самозанятости;  
трудовая миграция в страны ближнего и дальнего зарубежья. Однако уже данные 2004 и 2005 годов  
свидетельствую о том, что негативные процессы, по крайней мере, приостановлены. Зафиксирован 
рост численности квалифицированных рабочих до 15,9 %, что связано с оживлением 
производственной сферы.  Между тем численность рабочих неквалифицированного труда (вид 
занятости, обозначенный как "разнорабочий, подсобный рабочий") в течение двенадцати лет 
оставалась практически стабильной [11, 11-23]. 

Таким образом, рабочий класс также является противоречивой опорой среднего класса. 
Рабочие как массовая группа советского общества, сегодня распадается на несколько 
самостоятельных групп с различными жизненными позициями и ценностными ориентациями. 
Эмпирическим примером данного тезиса могут быть, например, рабочие коммерческих 
строительных фирм и бывших предприятий ВПК. Единство данного класса обеспечивает отнесение 
к рабочим по социально-экономическому положению и к группе высококвалифицированного труда 
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по уровню квалификации, противоположность между группами рабочих проявляется в уровне 
доходов и перспективах на ближайшее будущее, что обеспечивает различные перспективы в 
процессе социальной стратификации.  

Отсутствуют и основа для солидарности рабочего класса как единого целого, чему 
способствуют следующие факторы: воспитанный в условиях социалистической эксплуатации 
рабочий класс пока не может бороться за свои права и в условиях эксплуатации капиталистической; 
система горизонтальных предприятий друг с другом формируется таким образом, что интересы 
различных частей рабочего класса определяются отношениями различных производственных 
предприятий к своим действительным экономическим возможностям и шансам сохраниться в 
новых социальных условиях; вертикальные связи внутри отдельного предприятия формируются на 
основе большего или меньшего сотрудничества между его руководящим персоналом и рабочими. 
Таким образом, рабочий класс как целое может интегрироваться только на базе прагматическогой 
мотивации и расчета выжить в современных социальных условиях, а не на основе протеста против 
всех форм социальной несправедливости и неравенства.  

Пополнение среднего класса в условиях трансформационного кризиса может 
происходить, как правило, несколькими путями. 

 Первый – на основе повышения доходов, накопления и легализации активов. При этом 
потребуется время, а также, возможно, и смена поколений, чтобы недостаточно образованные 
представители нового мелкого бизнеса приобрели и другие признаки среднего класса. Постепенно 
подобные протогруппы, вступающие в него по мере увеличения доходов и приобретения 
финансовой устойчивости, сольются с другими протослоями среднего класса. 

Второй путь – для образованных и высококвалифицированных групп, которые обладают 
многими признаками среднего класса, но должны еще адаптироваться в материальном отношении. 
Они не получили собственности при дележе "социалистических" активов, не имели и не сделали 
больших накоплений в 1990-е годы, но по-прежнему сохраняют потенциальные возможности войти 
в слои среднего класса. Исторический опыт показывает, что образованные группы в состоянии в 
перспективе приспособиться к реалиям экономической среды (хотя и с потерями). 

Третий путь формирования среднего класса и одновременно способ присоединения к 
мировому среднему классу – эмиграция. Образованная рабочая сила – важнейший фактор 
глобальной конкуренции. В этом смысле страна, эскпортирующая "средний человеческий капитал" 
вместо продуктов его труда, потенциально проигрывает. Первые три пути выделили Л. Григорьев и 
Т. Малева [5, 57-58]. 

Четвертый путь. Выведение части субъектов "теневой" экономики, как потенциальной 
основы среднего класса из "тени". К таким субъектам, которые в перспективе способны выступить  
в качестве основы среднего класса нормальной рыночной экономики относятся: "теневики"-
хозяйственники, наемные работники физического и умственного труда, мелкие и средние 
государственные служащие. Для этого нужно разработать пути политики государства в отношении 
"теневой" экономики [6, 10]. 

Структурное оформление среднего класса возможно при наличии непротиворечивого и 
взаимодополняющего комплекса внутренних и внешних факторов.  К числу внутренних  факторов 
можно отнести развитие автономной активности, четкое очерчивание круга социальных интересов, 
групповую идентификацию, формирование системы социокультурных ценностей, норм и санкций. 
К числу внешних факторов можно отнести  стабилизацию социально-экономических и 
политических институтов и способность общества к воспроизводству этой стабильности, под 
которой следует понимать не консервацию существующего порядка, а предсказуемость и 
открытость действий властей [1, 87]. 

Таким образом, в современном переходном обществе наблюдаются следующие тенденции.  
1. Происходит интенсивное размывание потенциальной базы формирования среднего 

класса, что имеет серьезные последствия. Во-первых, произошел процесс деградации 
"традиционных" слоев в среднем классе. Т.е. резкое ухудшение их социального положения. 
"Новые" социальные слои в среднем классе, особенно представленные людьми интеллектуальных 
профессий, не смогли сохранить собственную идентичность, выжить за счет традиционного для 
них труда по своей профессии. Уровень жизни "новых" средних слоев резко снизился и 
большинство оказалось в нищенствующем положении. Во-вторых, вымывание потенциала  
среднего класса в России и Украине способствует быстрому росту маргинализированных и 
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люмпенизированных слоев. Прежде всего, это касается рабочих, занятых в промышленном 
производстве, инженеров, работников образования и культуры.   

2. По доле населения, подвергшегося люмпенизации, Россия и Украина в несколько раз 
превзошли критические стандарты, существующие в мире. Это в свою очередь, ведет к поиску 
обнищавшей частью населения преступных путей преодоления резкого социального расслоения, к 
росту правонарушений с целью извлечения материальной выгоды для себя, превращает граждан в 
криминогенный потенциал современного общества [10, 15]. Еще Аристотель писал, что бедность 
порождает бунт и преступления.  

3. Выделяются два основных источника формирования среднего класса – средний бизнес и 
интеллигенция. Бизнес благополучен финансово, однако во многом криминализирован, а значит, в 
какой-то мере является носителем криминальной субкультуры со специфическими ценностями, 
главная из которых  – homo homini lupus est, а потому в качестве фундамента среднего класса 
привносит в общество звериный эгоизм и первобытную конкуренцию. Интеллигенция в 
идеологическом смысле является носителем ценностей компромисса, диалога и партнерства, 
поэтому может быть опорой среднего класса, однако в финансовом положении находится за чертой 
бедности. Нормальный средний класс в переходном обществе образуется тогда, когда 
декриминализируется бизнес, а у служащих реально повысятся доходы.  

4. Можно обозначить следующие пути пополнения среднего класса в переходном обществе: 
1) на основе повышения доходов, накопления и легализации активов; 2) на основе адаптации к 
реалиям социально-экономической и политической жизни и повышения собственного 
интеллектуального, культурного и социального капитала; 3) выведение части субъектов "теневой" 
экономики, как потенциальной основы среднего класса из "тени"; 4) эмиграция, путь, который 
ведет к пополнению мирового среднего класса и снижению национальной конкурентоспособности 
в условиях глобализации.   

5. Автор статьи пришел к выводу, что формирование среднего класса в обществе 
переходного периода возможно при условии оптимального соотношения конкуренции и 
партнерства на основе принципов публичности, диалога, компромисса, толерантности, 
гражданского согласия. Разработка механизма формирования среднего класса на основе указанных 
принципов, через конкуренцию и партнерство является перспективой дальнейшего научного 
исследования заявленной проблемы.  
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SUMMARY 
 
In the article basis for forming of middle class comes to light is administrative and 

administratively-market class, part of subjects of shadow economy, middle business, intelligentsia, 
working class. Existent contradictions in the sources of forming of middle class are analysed, special 
among middle business intelligentsia as most potential base for forming of middle class. The ways of 
addition to the middle class in transitional society are determined.  

 
                                                                                                                              А.Н. ПОВЗЛО  

                               
ДИАЛЕКТИКА ИНСТИТУТОВ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ И 
ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ 

 
Категории "государства", "воспитания" и "образования" всегда были и остаются предметом 

тщательного анализа социально-философской мысли, разрабатываемой как в западной 
рационалистической традиции, так и в восточной иррациональной традиции, и, соответственно, 
имеющей значительное место в нашем отечественном обществознании. Проблемы 
государственного строительства и воспитания под это строительство достойных граждан 
притягивали и волновали актуальностью конструктивизма и практицизма еще древних мыслителей, 
которые и стояли у основ формирования западной и восточной традиций мировой культуры. На 
протяжении всей истории человечества теория государственности постоянно пересекалась с 
практическими и житейскими интересами граждан, вечно беспокоящихся о своем онтологическом 
"житье-бытье" в мире "себе подобных" и думающих, в каком государстве им жить и на основе 
каких правил осуществлять воспитание и образование своих детей.  

Украинскому "менталитету", связанному, в том числе, с устоявшимися общепринятыми 
традициями формирования, воспитания и образования украинского гражданина, как показывает 
историческая практика и существующие в нашем культурном "поле" мировоззренческие ценности, 
ближе и "органичнее" западно-европейская модель развития государственности и культуры, 
которая берет свое начало в демократических традициях античных полисов. Поэтому обратимся, 
вкратце, к уточнению рассматриваемой терминологии через призму идей древнегреческих 
мудрецов.  

В древнегреческой философской мысли государство уподоблялось своеобразному 
политическому и публичному "инструменту", с помощью которого необходимо было 
упорядочивать отношения между людьми с пользой для всех и способствовать достижению 
человеческим родом социального блага и гармонии. Для мудрецов было понятно, чтобы 
государство было идеальным, его граждан необходимо было учить и воспитывать, используя, в 
первую очередь, сознательную инициативу государственных институтов воспитания и образования. 
В свою очередь, эти же мудрецы считали, что в данном процессе обучения и нравственного 
совершенствования в помощи государства они не нуждаются, так как этим "делом" занимаются 
самостоятельно и сознательно. Однако, они настаивали на том, что простые граждане 
древнегреческих полисов должны осуществлять свое формирование и развитие под зорким 
государевым "оком". Это объясняется тем, что в философии государственности идеальное, 
подлинно нравственное существование каждого человека увязывалось с познанием добродетели, 
т.е. с получением заслуженного ответа на "извечный" сократовсий вопрос: "как может быть 
нравственным человек, если он не знает, что такое добродетель?", поэтому, человек!, сделай 
девизом всей своей жизни дельфийскую надпись: "познай самого себя". Таким образом, вопрос 
нравственного, правильного поведения (категория "воспитания") человека определяется процессом 
накопления "полезного" знания (категория "образования"), получение которого немыслимо вне 
воспитательно-образовательного процесса. Поэтому появление и существование государства 
(античных полисов), с одной стороны, обусловлено низким уровнем развития культуры и 
недостаточным распространением ценностей образования среди представителей человеческого 
общества, а с другой стороны, на нем лежала важнейшая историческая функция и обязательство, 
заключающиеся в том, чтобы сделать людей образованными, грамотными и культурными.  



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                                            2007  

 128

В результате исторически первые институты воспитания и образования создаются под 
"патронажем" государства и направлены на искоренение невежества и посредственности как 
основной причины социальной дисгармонии и неблагополучия. И поэтому ранние демократические 
общества немыслимы были без полноценного образования и воспитания, которые гораздо важнее 
материального благополучия и комфорта, так как они в "единственном роде" являлись 
объективным и субъективным "гарантом" человеческой свободы.  

В связи с этим, для наших сегодняшних демократических времен очень интересно и 
актуально предстает теоретическое обоснование Платоном идеальных форм государства и критика 
несовершенных его форм. Всего у него их насчитывается пять: демократия, тирания, тимократия, 
олигархия и аристократия. Больше всего "отрицательных эмоций" у него вызывает демократия, так 
как она способствует "безумия большинства". Типичный человек демократического государства, по 
мнению Платона, нагл, распутен, разнуздан, бесстыден, некомпетентен, всем правит серость и 
посредственность, так как "прилипшие" к так называемой "демократии" людишки "густой толпой 
заседают в народных собраниях, либо в судах, или в театрах, в военных лагерях, наконец, на каких-
нибудь общих сходках с превеликим шумом частью отвергают, частью одобряют чьи-либо 
выступления или действия, переходя меру и в том, и в другом". И, в конце концов, получается, что 
в таких условиях, на самом деле,  никаких демократических свобод ни для кого не может 
существовать. В противовес всему несовершенному, самой идеальной формой государства является 
аристократическая форма государственного устройства и правления. Она и самая идеальная, и 
самая совершенная, и самая добродетельная, и самая мудрая, и самая защищенная, и самая 
"умеренная", и самая справедливая, так как "справедливость состоит в том, чтобы каждый имел 
свое и исполнял тоже свое". На самой вершине пирамиды аристократической государственной 
власти должны находиться самые компетентные, образованные, просвещенные, творческие, 
добродетельные, самокритичные и знающие себе цену представители общества. Он их называл 
мудрецами или философами. В постоянных интеллектуальных трудах и диалогах мудрецы 
подтверждают свое право управлять другими людьми и последовательно проявляют способности, 
направленные на то, чтобы свое государство превратить в "идеальный город". В этом не только их 
историческая миссия, но и единственный путь, как считал Платон, когда субъективным способом 
("кадры решают все") общественным отношениям (в том числе системе воспитания и образования) 
можно придать характер прогрессивности и гармоничности. Вот что он подчеркивает в своей 
работе "Государство": "Пока в государствах не будут царствовать философы, либо так называемые 
нынешние цари и владыки не станут благородно и основательно философствовать и это не сольется 
воедино – государственная власть и философия, и пока не будут в обязательном порядке 
отстранены те люди – а их много, – которые ныне  стремятся порознь либо к власти, либо к 
философии, до тех пор, дорогой Главкон, государствам не избавиться от зол, да и не станет 
возможным для рода человеческого и не увидит солнечного света то государственное устройство, 
которое мы только что описали словесно". Мы знаем, как плачевно закончились практические 
попытки Платона реализовать свою теорию "идеального государства" в Сиракузах у царей-тиранов 
Дионисиев.  

На перепутье времен (от древнего к новейшему времени) возникли и укрепились отношения 
между античной культурой, византийской культурой и культурой Древней Руси. Отсюда общее и 
преемственное отношение к проблемам государственности, религии, духовности и образования. О 
тесной связи славянской, древнерусской, украинской традиции государственного строительства и 
идеологии Просветительства  с античной, европейской традицией в этих же областях жизни ярко 
свидетельствует богатейшая и интереснейшая творческая жизнедеятельность и идеалы первого 
канонизированного украинской православной церковью святого – Петра Могилы – сына "царя 
земного". Он как никто другой из многочисленных выдающихся деятелей (духовных и светских) 
нашего Отечества исповедовал и претворял в жизнь идею Просветительства, считая, что только 
образование и православная святость принесут нашему государству и народу социальную 
гармонию. Вот, что он подчеркивал в своем завещании: " Я, архиепископ Петр Могила, 
Митрополит Киевский, Галицкий и Всея Руси, Экзарх святого Константинопольского престола, 
архимандрит Печерский, видя, что упадок святого Богослужения в народе русском происходит не 
от чего иного, как от совершенного недостатка образования и наук, тотчас дал обет Богу моему – 
все мое имущество, доставшееся от родителей, и все, что ни оставалось бы здесь от доходов 
должного служения обращать частью на восстановление разрушенных храмов божьих…частью на 
основание школ в Киеве по правам народа Русского".  
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Однако, со времен античности и эпохи украинского Просвещения "утекло много воды", и 
ситуация в области государственного управления, профессионализма и компетентности 
чиновников (а именно, что касается образованности, просвещенности, добродетельности, 
самокритичности и т.д.) стала очевидным образом меняться в сторону необходимых 
"рекомендаций" известного древнегреческого мудреца и нравственно-гуманистических идеалов 
Петра Могилы. В индустриальную эпоху государства становятся все более Просвещенными, а 
народы все более образованными. Это лишний раз подтверждает общеизвестную человеческую 
истину: "ничто не делается по-напрасно". 

Поэтому, исходя из всего вышесказанного, под категорией "государства" на данный момент 
мы будем понимать не столько какую-либо административно-бюрократическую систему, а сколько 
стройный и системный "организм" власти, выступающий в качестве основного гаранта устойчивой 
жизнедеятельности и развития общества. Под образованием и воспитанием мы будем иметь ввиду 
конкретный процесс целенаправленных действий и усилий всего комплекса воспитательно-
образовательных институтов по отношению к человеку. Воспитание и образование – это те 
фундаментальные социальные категории, которые определяют духовные и культурные основания 
цивилизованной государственной системы. 

В рассмотрении данных категорий нас будут волновать, прежде всего, интересы 
совершенствования личности с точки зрения определения оптимальной модели управления этим 
процессом со стороны государственных учреждений и со стороны институтов воспитания и 
образования. Государство в совокупном процессе формирования и развития личности – это 
категория "объективного" – основание, а воспитание и образование, как своеобразные 
"локомотивы" культурного роста человека, – это категории "субъективного" – действие. И в этом 
ответственном и судьбоносном деле приоритет должен принадлежать воспитательно-
образовательным институтам, т.е. субъективное действие является более активным и 
целеустремленным, нежели чем объективное основание, т.к. последнее стремится к покою. 

Дело в том, что в эпоху суперсовременных  социоэкономических и социокультурных 
технологий этот приоритет обусловлен феноменальностью и универсальностью воспитательно-
образовательных институтов. Они все более приобретают фундаментальный и ключевой характер, 
и на стадиях их перехода в категории "самовоспитание" и "самообразование" они могут выражать 
собой суть общественных отношений. Главное в этом процессе, чтобы система государственного 
управления не противоречила законам развития человека и общества, способствовала 
раскрепощению творческих сил личности и переводила процесс организации всей социальной 
жизни на "рельсы" самообразования и самовоспитания. Диалектика данного процесса определяет 
политику государственного невмешательства в систему жизнедеятельности самообразования и 
самовоспитания. 

В нашей социально-философской мысли существовало и существует мнение относительно 
того, что специализированный профессиональный воспитательно-образовательный процесс по 
своему характеру и смыслу коренным образом отличается от воспитательного механизма, который 
заложен в государственной системе. В конкретном образовательном действии видят установки 
целеполагания и "сознательности", а в объективной детерминации со стороны государства и 
социальных условий этих же действий подчеркивают элемент стихийности и случайности. Такой 
подход есть результат эмпирического "измерения" интересующей нас проблемы. Именно поэтому 
сегодня так остро стоит вопрос о теоретическом изучении искомых категорий в сложнейшем 
процессе созидания личности. Ведь все-таки, несмотря на свою полярность, они служат одной 
общей цели, а именно: гармонизации и гуманизации общественной жизни посредством 
объективной и субъективной эмансипации "человеческого материала". И если государственные 
структуры отвечают за реализацию стратегической линии этого исторического "превращения", то 
институты образования и воспитания более "компетентны" в практическом воплощении 
методологий тактического плана. 

Таким образом, наша задача будет заключаться в том, чтобы отобразить историческое 
взаимодействие государства и институтов воспитания и образования в деле совершенствования 
человека и человеческих отношений как диалектическое тождество противоположностей в их 
относительном взаимопроникновении и взаимопревращении. Правильное и объективное освещение 
данного вопроса позволит устранить многие проблемы, существующие в области воспитания и 
образования на современном этапе, преодолеть тот догматический популизм, который не позволяет 
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сохранить в нашей системе все самое ценное и передовое, тем самым, мешая последовательному  
продвижению нашего государства на новый уровень социализации отношений. 

      Диалектическая проблематика взаимодействия государства и институтов воспитания и 
образования это, прежде всего, проблематика системно-научного анализа процесса целостного 
функционирования структурных элементов государственного и воспитательно-образовательного 
механизмов  управления общественным процессом воспроизводства человеческих отношений. 
Целостное и организованное взаимодействие каких-либо структурных составляющих Единого 
возможно только в том случае, когда каждый из элементов данного Единого в состоянии 
функционировать в качестве целостной системы (а теоретическое знание, в свою очередь, в 
состоянии существующую последовательность "осознавать"). В государство, как целостную 
категорию, входят следующие структурные элементы: административно-управленческие, 
политические, идеологические, экономические, юридические, культурно-просветительские (к этой 
сфере можно отнести институты науки, образования и воспитания) и т.д. Из данной раскладки мы 
видим, что государство, как институт юридически формализованных и официализованных структур 
власти и общественного бытия, является на данный момент доминирующей стороной исследуемого 
взаимодействия. Институты воспитания и образования являются одним из элементов системы 
государственной жизни. Однако существует определенное преимущество их перед государством. 
Если мы рассмотрим структурные элементы воспитательно-образовательной системы (а в нее 
входят: семья, школьные (традиционные и нетрадиционные) и дошкольные учреждения, учебные 
заведения третьего и четвертого уровней аккредитации, научно-исследовательские учреждения, 
культурно-массовые заведения, средства массовой информации и т.д.), то отдадим себе отчет в том, 
что это тоже огромная сила. И это сила затаенная (развивающаяся значительный период своего 
времени в латентной форме), имеющая значительный потенциал и перспективу в будущем. И самое 
главное  ее преимущество заключается в том, что она напрямую и самым непосредственным 
образом имеет дело с "человеческим материалом", она созидает и творит Человека. По своей сути, 
образование априори человечно, так как любая модель образования включает в себя конкретных 
людей, реализуется через человеческие отношения и, в конечном счете, нацелена на человека. Но 
эта близость к человеку совсем не говорит о том, что воспитательно-образовательный процесс в 
нашем государстве приобрел "человеческий вид". Как раз в этом отношении украинскому обществу 
предстоит очень много сделать. Ведь "очеловечивание" воспитательно-образовательного механизма 
(именно это еще механизм, автоматически действующая неодушевленная машина) – это 
ответственный социальный акт, требующий глубочайшего изучения, осмысления и воплощения в 
действительность..  

Мы должны осознавать здесь строгую диалектическую взаимозависимость: процесс развития 
гуманизации воспитательно-образовательных технологий будет целиком определяться процессом 
гуманизации (эмансипации) человеческих отношений, степенью включенности в него всего 
общества и наоборот. Сегодня судьба значительной части институтов воспитания и образования 
зависит от уровня "компетентности" и "грамотности" стратегических инициатив, исходящих от 
государства, от способности и желания общества поддержать эти инициативы. В данном случае мы 
видим, что государственные институты власти, осваивая современные воспитательно-
образовательные функции, трансформируют себя из объективного основания в субъективное 
действие. Государство должно преодолеть в себе узкий эгоэлитаризм, дилетанство и славянское 
"авось", сконцентрировав все свои интеллектуальные силы на главнейшем направлении выхода 
социума из затяжного кризиса, который (выход) будет заключаться в том, чтобы частичного и 
отчужденного человека "заменить" всесторонне развитой и гармоничной индивидуальностью. Сами 
же люди должны преодолеть в себе традиционное отношение к государству, как к "дойной корове", 
а так же уйти от вульгаризированного представления о нем, как о бесчеловечном и беспощадном 
бюрократическом "монстре" Наступил как раз тот исторический момент (момент переходных 
отношений и переходных ценностей) в жизни нашего общества, когда государство может 
сослужить ему хорошую службу (хотя пока в действиях украинского государственного механизма 
это слабо просматривается) и "вырвать" наше общество из замкнутого круга. И эту историческую 
миссию государство в состоянии осуществить, делая ставку на (если так можно сказать) 
"протежировании" приоритетных функций институтов воспитания и образования в процессе 
закладывания демократических основ формирующегося украинского гражданского общества.  

По сути, если говорить, с точки зрения диалектики, о классической схеме взаимодействия 
(или взаимоотношения) частей целого как о тождестве и борьбе противоположностей, то категории 
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"государство" в полной мере противостоят не категории "воспитание" и "образование", а категория 
"гражданское общество". Касаясь вопроса о взаимоотношении государственной власти и 
институтов гражданского общества в ХХI веке, необходимо исходить, с одной стороны, из 
исторической миссии государства, осознавая, что последнее самым необходимым образом должно 
трансформироваться или диалектическим путем "сняться" более совершенной, универсальной и 
общечеловеческой структурой регуляции общественных отношений, с другой стороны, из 
конкретных интересов и возможностей демократических структур самого социума, в котором 
должно пробуждаться чувство глобальной ответственности за будущие судьбы человечества.  

Необходимо подчеркнуть, что и государство, и общество развиваются как социальные 
явления и поэтому к познанию их сущности необходимо подходить исторически. При  ближайшем 
рассмотрении в таком контексте их содержательной основы  мы увидим, что это многопланово 
(экстенсивно и интенсивно) изменяющиеся и развивающиеся образования. И существует опасность 
увязнуть нашему исследованию во всевозможных частностях данных категорий, если 
заблаговременно не опереться на анализ такой категории, которая была бы доступна 
обществознанию и в тоже время пронизывала собой весь спектр отношении, характерных для 
государственной и общественной жизни. Такая категория существует. Она универсальна и 
уникальна, множественна и единична, объективна и субъективна. Она символизирует собой 
единство всевозможных противоречий и противоположностей. Это категория "человек". Именно 
человек является самым главным и определяющим критерием развития государства и гражданского 
общества как одного целого. Ранее, в данной статье, подчеркивался гуманистический характер 
воспитательно-образовательных отношений. Таким образом, мы видим, что категория "человека" 
является "собирательным" понятием и выполняет как в теории, так и на практике интегрирующие 
функции. Как отмечал известный итальянский теоретик А.Грамши, человек, выступая творцом 
самого себя и всего окружающего, становится генеральным "узлом, куда сходятся все нити" [3,44]. 

Человек принимает самое непосредственное и активное участие в государственных и 
общественных делах и сам постоянно растет в личностном и социальном плане. Но человек должен 
быть готов для новых свершений. Он не может останавливаться на достигнутом. Ему необходимо 
идти вперед. Он должен постоянно преодолевать самого себя по ницшеанскому принципу: "стань 
тем, кто ты есть".  Движение вперед, на самом деле, есть возвращение к своим истокам, к 
исторической судьбе, где все настоящее бледнеет, а прошлое и будущее через "диалог культур" ("в 
этом одновременном и обратимом общении культур, проникающем теперь в повседневные срезы 
быта" [1,373]) получает уникальную возможность своего очередного проявления в физической 
реальности. "Индивид ХХ века существует, осознает и мыслит в промежутке многих культур. 
Мыслит на той безобъемной грани, которая внекультурна и внутри-культурна, по определению, в 
одном и том же отношении" [1,373]. Только в этом случае человек преодолевает накопившееся за 
всю историю отчуждение и становится свободным. Ему уже нет никакого дела до государственных 
и общественных проблем, и он перемещается в мир подлинной культуры. Для него его мир и бытие 
в "культуре" становится единственным, реальным и своим микрогосударством. Задачей 
официальной государственной системы будет являться теоретическая проработка и практическая 
выработка такого комплекса действий, которые способствовали бы  безболезненному и свободному 
погружению индивида в собственный мир культуры, в собственное государство. Давить и "не 
пущать" здесь бесполезно.  

Официальная государственная идеология должна осознать, что наступает время, когда многие 
социальные явления приобретают относительный вид и только сам индивид в состоянии решить, 
что является реальным, а что иллюзорным. "Два государства" обязаны научиться договариваться, 
ибо между ними находится человек и его судьба в их власти (т.е. они оба ответственны, 
соответствующая ответственность ни в коем случае не снимается с конкретного человека, а 
наоборот, увеличивается по мере погружения в свое собственное государство). Поэтому человек 
должен учиться ответственности (и этому ему помогают институты воспитания, а не только его 
собственное чутье и интуиция), стремиться к деятельному, активному, сознательному участию в 
политической и общественной жизни  официального государства. Данного человека необходимо 
научить, ему нужно знать, что существуют другие люди, у которых так же формируются свои 
внутренние миры, свои микрогосударства. Эти микрогосударства тоже обязаны сотрудничать и 
находиться в состоянии диалога. В тоже время все люди обязаны научиться уважать свое общее 
макрогосударство – гражданское общество (своего рода "сверхгосударство"). Все это в целом 
предполагает определенный уровень образованности, культуры и познавательной активности 
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каждого субъекта социума. И именно макрогосударство – гражданское общество, в целях 
сохранения социального равновесия, должно позаботиться о том, чтобы воспитание и образование 
стали достоянием каждого человека. Под эту историческую цель необходимо подвести работу всех 
структурных элементов этого государства. Если эти структуры не работают или не хотят работать, 
то, в этом случае, и государство надо воспитывать, "ибо государство нуждается в очень суровом 
воспитании со стороны народа" [5, 30]. Вот почему в начале ХХI века так остро встал вопрос о 
выборе оптимальных путей развития институтов воспитания и образования, ибо, что "посеешь, то и 
пожнешь", ведь надо ж как-то все-таки "воспитывать" государство. 

Связующим и одновременно очень болезненным для общества "звеном" между институтом 
государственности и институтами воспитания и образования является довольно новая для нашей 
социально-философской мысли категория "экономика образования". В этой зыбкой и закрытой 
от "глаз" общественности сфере государственно-чиновничий аппарат, скажем прямо, ни в коем 
случае не должен проводить политику двойных "стандартов". Что я имею ввиду? Имеется ввиду 
реальное положение дел, которое в нашей стране уже длится десятилетиями, когда, с одной 
стороны, государство, особенно в канун 1 сентября, поет "дифирамбы" и посвящает "оды" учителям 
и преподавателям, которым и почет, и уважение и без которых "государство – не государство", 
обещая при этом "манны небесные", а с другой стороны, продолжая финансировать ключевую 
область государственной и общественной жизни, какой является воспитательно-образовательная 
система, по злосчастному "остаточному" принципу. Такой принцип существовал еще в Советском 
Союзе, но ведь проценты бюджета далеко не в пользу экономической политики украинского 
государства по отношению к науке и образованию, по сравнению с советской системой. Я думаю, 
что как раз в рамках осмысления оптимального действия технологии "экономики образования" 
диалектическая взаимосвязь государственных структур управления и институтов воспитания и 
образования приобретает наиболее ярко и открыто вырисовывающийся конкретный и актуальный 
вид. Именно в этой сфере отношений государство должно вести себя наиболее объективно и 
честно. Оно, особенно в это жестокое рыночное время, обязано защищать и оберегать "как зеницу 
ока" золотой фонд своей страны – преподавательско-педагогический корпус. Иначе, в действие 
вступает хорошая народная поговорка: "скупой платит дважды". А я добавлю, что и того больше. 
Своей "монетаристской" политикой и исповедованием либеральных подходов в экономике, в том 
числе и в области "экономики образования", государство, в конечном счете, уничтожает будущее 
Украины.   

В условиях переходного периода и осуществления псевдорыночных преобразований в 
Украине технократический обструкционизм по отношению к воспитанию и образованию 
помножился абсурдом рыночного "беспредела". Образование, попав под социально-экономический 
и государственно-идеологический "пресс", стало приобретать форму самых нежелательных, 
уродливых образцов воспитательно-образовательной системы эпохи безрассудного дикого 
капитализма. Наше молодое государство стало экономить на самом дорогом для любого общества: 
на его настоящем и будущем – на детях, на развитии и формировании подрастающего поколения. 
Школы пустеют и закрываются. В общественном сознании чуть ли  не узаконились беспризорщина 
и детская проституция. В целях беспощадного искоренения этого "негатива" соответствующие 
государственные структуры не желают замечать и перенимать положительный опыт ведущих стран 
мира, который показывал, какие приоритеты выбирает государство для того, чтобы выйти из 
кризисного состояния. 

И еще об одном аспекте "экономики образования" в рыночных условиях. Изучая последние 
мировые тенденции в сфере образования, следует подчеркнуть, что в нашей системе образования 
необходимо очень осторожно и взвешенно относиться к политике платного образования и 
обучения. Она должна определяться приоритетным существованием государственных форм 
обучения над негосударственными, при доминирующем бесплатном образовании, так как в этом, 
как считают специалисты, заложен очень рациональный экономический смысл. "Проект снижения 
государственного финансирования школьного (и всех других форм – авт.) образования крайне 
нерациональная вещь. Экономия будет невеликой, а сокращение реальных средств, которыми 
система будет располагать, окажется довольно значительным. Государство считает свои деньги, а 
деньги не считает" [7, 61]. В новой идеологии построения "экономики образования" 
предполагается, что "бюджетные деньги явно или неявно будут замещаться средствами населения. 
На самом деле, это не так. Платежеспособный спрос на услуги образования еще очень ограничен. А 
те, кто мог бы стать спонсором, рассуждают рационально – если мои деньги могут спасти систему, 
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я их дам. Если же эти деньги ничего не сделают, зачем я буду давать. Фактически каждый 
уведенный государственный рубль уводит двадцать-тридцать копеек, которые могли бы прийти от 
спонсора или родителей. Уход государственных денег приводит к тому, что и общество начинает 
меньше тратить на образование" [7, 61]. 

Поэтому, в связи с актуальностью категории "экономика образования", становится 
актуальным наше обращение к определению места институтов воспитания и образования в 
рыночных условиях, где необходимо подчеркнуть их ключевое значение не только для будущего 
развития институтов государственности, но и для судеб человечества. "Экономика образования" в 
нашем государстве должна иметь место, в первую очередь, там и только там, где государственные 
структуры управления будут выстраивать свои отношения с институтами воспитания и образования 
на основе рыночных принципов. Школа, вузы и другие учебные учреждения должны получать от 
общества и государства ровно столько, сколько они своим трудом, профессионализмом, степенью и 
качеством обучения и воспитания подрастающего человека-будущего специалиста и т.д. вносят в 
общую "копилку" созидания материальных и духовных ценностей культурного достояния 
украинской нации. И в этом будет высшая справедливость. 

Государственная идеология национального воспитания и образования в нынешних условиях 
может строиться на том, чтобы с выверенных научно-методологических позиций реализовать на 
практике "социальный заказ" рыночного государства, исправляя те нравственные и культурные 
перекосы, которые имеют место в общественной жизни во время движения к рынку. Данная 
идеология должна противостоять сиюминутным и многообразным стандартам рыночных интересов 
и служить стратегической цели становления индивидуальности, руководствуясь 
общечеловеческими ценностями. 

Государственная бюрократическая "машина", в свою очередь, как форма политического, 
экономического и правового насилия в ХХI веке будет более интенсивно эволюционировать, за 
счет доминирования в социуме институтов воспитания и образования, в сторону "государства 
нового типа", в котором произойдет сознательный уход от пропагандирования культа силы (в том 
числе и рыночного характера) и стремление государства к всесторонней гармонизации своих 
отношений с ценностными приоритетами всестороннего развития человека как личности. 
Социальную и духовную основу этого "государства нового типа" должна составлять 
саморегулирующееся гражданское общество, которое объединит свободных граждан – носителей 
общественного прогресса. В центре внимания такого государства находится человек и его 
интересы. Через систему социальных институтов, общественных связей создаются необходимые 
условия для реализации каждым гражданином своих творческих, трудовых возможностей, 
обеспечивается плюрализм мнений, личные права и свободы. Переход от авторитарно-
бюрократических методов управления к гуманистической государственности связан с резкой 
переориентацией социальной деятельности государства, в первую очередь в области воспитания и 
образования.  

"Государство нового типа" – это государство, в котором главенствующим являются права 
человека и социальная гармония и в котором преодолеваются глубокие противоречия между 
сферой "материального" и сферой "духовного", навсегда исчезает исторически возникшее 
отчуждение между "властью" и всем остальным обществом. Такое государство должно работать на 
перспективу и прогресс; направлять всю совокупную деятельность государственных и 
негосударственных институтов воспитания и образования на службу конкретному человеку (на 
эмансипацию); не нарушать "баланса сил" между самим собой, гражданским обществом  и 
самоорганизующейся личностью. Все эти функции должны быть отражены в идеологии и 
философии подлинной государственности. С философией подлинной государственности 
некоторым образом связана философия образования. Последняя категория ("философия 
образования"), так же являясь одной из новых областей отечественной социально-философской 
мысли (в связи с чем наша обществоведческая наука до сих пор не может определить ее "объект и 
предмет" [2, 6]), своим появлением и актуализацией в социуме, к сожалению, "обязана" негативным 
тенденциям, которые стали наблюдаться воспитательно-образовательном процессе всех 
постсоветских государств, связанных в целом, прежде всего, с "неполноценностью интеллекта". 
Последнее явление, в свою очередь, обусловлено, как это не парадоксально, чрезмерной 
"свободой", которое неожиданно получило общество при распаде Советского Союза. Вдруг 
"народившаяся" "философия образования" нам говорит: "…претензии к качеству власти сегодня – 
прежде всего претензии к интеллектуальному качеству общества. А для него характерны: 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                                            2007  

 134

оторванность от реалий жизни; европоцентризм; утопизм; неспособность к конкретной 
практической работе, верной диагностике состояния общества. И все это – издержки нашей 
системы образования" [4, 8]. Поэтому, "государству нового типа" необходимо работать над 
исправлением  так называемых "издержек нашей системы образования и воспитания". 

И поэтому, именно в это неопределенное переходное время ("не дай вам Бог жить в эпоху 
перемен") на наше государство ложится основная тяжесть ответственности за сохранение 
стабильной и демократической системы образования и воспитания, за сохранение традиций 
гуманистического образования, неотделимых от принципов "народного образования", зиждущегося 
на всеобщем начальном и среднем образовании, доступности вузовского обучения, на уважении в 
человеке личностных черт, вне зависимости от нации, цвета кожи, пола и материального 
положения. И государственные структуры обязаны знать "меру", гибко проводить свою политику, 
не подменяя собой образовательные институты и не превращая страну в "учебную казарму". 
Контролировать, значит помогать и способствовать,    посредством воспитательно-образовательных 
"усилий", развитию культурного и духовного потенциала общества. Еще К.Маркс в середине Х1Х 
века отмечал следующее: "определять общим законом расходы на народные школы, квалификацию 
преподавательского персонала, учебные дисциплины и т.д. и наблюдать при посредстве 
государственных инспекторов за соблюдением этих предписаний закона, – нечто совсем иное, чем 
назначить государство воспитателем народа!" [6, 30].       

Таким образом, мы видим, что в условиях действия рыночных отношений  сущность 
категорий "государство" и категорий "образование и воспитание" двояка. И в отечественной 
социально-философской мысли специфическим образом отображается данная двоякость, 
преломляясь через призму двух принципиально противоположных подходов в понимании 
настоящих и будущих задач, стратегии и тактики государства и воспитательно-образовательных 
институтов. 

И, таким образом, историческое становление понятия "государство" неотделимо от 
исторического становления понятий "образование" и "воспитание". Первое, вместе со вторым и 
третьим проходит длинный исторический путь от неразвитого состояния к состоянию развитому, в 
процессе которого, диалектически дополняя друг друга, приобретают новые свойства и функции. 
Диалектика этого процесса такова, что для неразвитого государства характерно то, что в нем не 
развертывается и не получает должного развития воспитательно-образовательная система. И, в 
сущности, его функции и предназначение в институциях образования и воспитания сводятся к 
авторитарно-бюрократической власти и вмешательстве, основанных главным образом на методах 
принуждения, запугивания и наказания. В основном это касается государств с социально-
дифференцированной структурой общества.  

В экономически, политически и социально несбалансированном обществе государство, 
выполняя общеэкономические, общеполитические и общесоциальные функции, все-таки все 
больше подчиняет свою деятельность интересам самого экономически могущественного класса, 
превращается в орудие его всеобщей манипуляции общественным сознанием и общественным 
мнением. Рожденное обществом, его противоречиями, государство само неизбежно становится 
противоречивым, противоречивы его деятельность и социальная роль. Как форма организации 
общества, призванная обеспечивать его целостность и управляемость, государство выполняет 
функции, обусловленные потребностями общества, а следовательно, служит его интересам. Именно 
в этом наиболее выпукло проявляются противоречивая природа и социальная роль государства, 
которая не может отрицательно не сказаться на жизнедеятельности институтов воспитания и 
образования. И кто же должен лечить и исправлять эти "болячки" и противоречивую природу 
государственного организма? Конечно же, просвещение, образование и воспитание. Именно они 
должны занять главенствующее место в жизни современных цивилизаций. И именно под 
обширным воздействием данных категорий государство становится все более открытым и 
совершенным. И только в этом случае может сбыться мечта Платона о реальном существовании в 
жизни людей "идеального государства" с "идеальным порядком". Без такого государства 
невозможны общественный прогресс, существование и развитие цивилизованного общества. Оно 
становится политической организацией всего населения страны, его общем достоянием и делом.  

В таком государстве развиваются все его институты и структуры, раскрывается их 
социальный потенциал. Причем государство изменяется и совершенствуется не само по себе. Его 
преобразует, приспосабливает к изменяющим условиям каждый человек всего народа. И в этом 
плане каждый человек всего народа-Целого может не подвести Платона и в соответствии с его 
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теорией заслуженно приобрести и достойно нести "по жизни" высокое звание "аристократа". 
Поэтому, несмотря на силу инерции общественного и профессионального мнения, есть все 
основания рассматривать государство как одно из самых значительных достижений мировой 
истории и цивилизации, правда, в том случае, когда оно, используя, в том числе, огромную силу и 
потенциал институтов воспитания и образования, служит интересам простого человека-
труженника. 

Такова объективная диалектика взаимоотношения категорий "государство", "воспитание" и 
"образование". Государству не остается ничего остального, как только быть одним Целым с 
постоянно развивающимся и совершенствующимся воспитательно-образовательным процессом. 
Государство должно стать воспитанным и образованным, а воспитание и образование, в свою 
очередь, должны стать более ответственными и государственными. Но это произойдет тогда, когда 
управление и регулирование образованием и воспитанием со стороны государства будет не 
субъективным, а основано на объективном анализе и обоснованных, реальных принципах 
организации и применения в обществе этих важнейших социальных категорий. А последние, т.е. 
воспитание и образование, в свою очередь, превратятся в подлинные "субъективные факторы" 
государственного и социального самоуправления украинского народа. 
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                                                                     SUMMARY 
 

In this article the question is about the specific sides of dialectical process of cooperation in public 
and individual life of categories the "state", "education" and "education". In process concerns and is 
grounded place, role and functions of institutes of education and education in state building, in forming of 
bases of civil society. At the end of this research conclusion is drawn that categories the "state", 
"education" and "education", will be transformed in single Whole in the context of emancipation of man on 
the basis of self-education and self-education. 
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МУЛЬТИВЕРСУМ ПОЗИЦІЙ ЯК “БУТТЯ У СВІТІ” 
  
Сучасний світ переповнений глобальними проблемами, що здатні безповоротно змінити 

майбутнє людства, яке може бути лише за умови нашої активності – здатності самостійного 
розуміння світу та діяльності в єдності зв’язків світу. Автор вважає за необхідне звернути увагу на 
проблему, яка приховується у невідповідності поміж тим, що нам показують певні “знаки 
перестороги” (напр., катаклізми, пов’язані з нерозумною діяльністю людини, яка перевершила сама 
себе, створюючи світ штучних речей), їх широтою та нашою здатністю сприйняття, розуміння й 
використання “знаків-передзнаменувань”, що  вимагають від нас “зібраності”, якої людству завжди 
не вистачає, так як воно “зайняте іншими” справами. Зокрема, наприклад, перевищення межі 
можливого, коли різниця між сутністю та існуванням призводить до ситуації, коли “створене” 
протистоїть “творцю”.  

У зв’язку з цим ціль даного дослідження полягає у тому, щоби виявити причини 
виникнення сучасної ситуації “радикального відчуження” від світу та умови можливості 
усвідомлення “громадського панування” задля життя. Для здійснення поставлених цілей необхідно 
вирішити наступні завдання: проаналізувати поняття чуттєвого досвіду в Гуссерля; виявити 
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первинне розрізнення поняття “Світ”, “світовість” та “всерединісвітове суще” у Гайдеггера та 
розкрити особливості тлумачення поняття “світовості” Г.Арендт.  

У сучасному вітчизняному філософському дискурсі проблемі становища людини та її 
виживання, у власноруч створеному світі, присвячені праці представників Київської світоглядної 
школи: В.Табачковського,  А.Лоя, І.Бичка, М.Поповича, С.Кримського. 

Якщо розглянути поняття "життєвого світу" в пізнього Гуссерля як трансцендентально-
феноменологічне поняття, то його можна формально протиставити екзистенційно-онтологічному 
поняттю "буття-у-світі" Гайдеггера. Ці два поняття відповідні одне одному саме тому, що 
"життєвий світ", як предметність, усвідомлюється в свідомості суб'єкта, а "поняття "буття-у-світі", 
як буттєва конституція тут-буття, навпаки, імплікує світ" [1, 109]. Себто, і перше, і друге поняття 
тематизують світ як і відношення суб'єкта до світу. Якщо суб'єкт Гуссерля живе, дякуючи 
інтенціональній спрямованості своєї свідомості до світу, то тут-буття a  priori вже "закинуте" у світ, 
перебуваючи у "стурбованому ставленні при" всерединісвітовому сущому. 

В чому ж полягає різниця між цими поняттями? У "Кризі європейських наук та 
трансцендентальній феноменології" Гуссерль ставить питання стосовно того, що для того, хто 
розуміє пасивну заданість очевидним є необхідність її реактивації – отже, не пасивне прийняття 
певних значень, а висхідна активність чи усвідомлення сприйнятого  як свого розумного 
переконання. Криза міркування, на думку Гуссерля, пов'язана з позитивістською ідеєю науки, яка 
лише голі факти робить критерієм смислу  й тому світ для такого мислення являє собою 
універсальну форму всіх тіл, що позбавлена відношень із безпосереднім тілесним світом – 
“життєвим світом". "Життєвий світ" (Lebenswelt)  – виступає в якості основи світу, яка у нашій 
практичній свідомості незмінно вважається істинною і перебуває в стані конфронтації з Ідеальним 
об'єктивно-наукових істин. Життєвий світ – це широкий горизонт, у межах якого отримують 
розвиток різноманітні наші інтереси та цілепокладання. У межах природної настанови життєвий 
світ охоплює сукупність наших суб'єктивних смислових горизонтів та співвідноситься із 
суб'єктами, які, в свою чергу, через свої інтереси та уявлення відносяться до реальності. 
"Повсякденне практичне життя наївне і все, що в ньому відбувається (мислення та дії) занурене у 
світ, що нам дано зарані" [3, 286]. Я  є об'єктом життєвого світу серед інших  суб'єктів, а також 
об'єктом для самого себе – сприймаю себе в якості об'єктивної складової частини життєвого світу. 
Наш чуттєвий досвід, наші судження та вчинки розкривають матеріальність речей світу, як речей, 
що мають певну цінність – це буттєвий смисл речей до будь-якого наукового  їх пізнання, поскільки 
наша свідомість завжди є "свідомістю про щось…".  

І саме в повсякденному світі ми знаходимо те, що для нас стає значимим через наш досвід в 
"реальних фазах переживання"– дійсним є те, що виправдовується досвідом. І, таким чином, не 
виключаючи сумніву чи дискусії, ми досягаємо "значимого колективного горизонту" – життєвого 
світу, в якому через коригування здійснюється процес узгодження через досвід. Себто, це 
конкретний процес сприйняття свідомості, що вживається у життєвий світ та має свої життєві 
інтереси, що реалізуються через активні дії, так як чуттєвість Гуссерля містить у собі кінестезиси як 
певний прошарок свідомості.  

Гуссерль відрізняє свідомість предмету  як актуальну свідомість чи актуально отриману 
даність предмету, що живе і формується у безперервності модусів часу та свідомість світу як 
універсального горизонту нетематизованої дійсності чи можливого досвіду речей. Отже “в центрі 
уваги Гуссерля діяльність свідомості, яка виводить об’єкти життєвого світу з горизонту світу в 
актуальне сприйняття – таким чином, кожна річ – це річ із світу”[4,130]. Таким чином, якщо 
традиційна філософія пояснювала світ із точки зору  “абсолютного” спостерігача, То Гуссерль 
вказує на зв’язок суб’єктивності та процесу конституювання смислових зв’язків світу. Свідомість 
як рефлексія – це процедури феноменологічної редукції: епохе та  трансцендентальна редукція, а 
не наївна настанова, в результаті чого ми отримуємо  чистий життєвий світ. Тобто редукуємо 
наявний життєвий світ (об’єктивності) до “трансцендентальної кореляції світу та  свідомості” – до 
“просто природи”, переходимо до свідомості, яка “тематизує” світ в якості “оточуючого світу”, тоді 
як просто свідомість сприймає світ безпосередньо. І тоді “серед тіл охоплених цією природою у 
моїй власній сфері, я знаходжу моє живе тіло, виділене у своїй унікальності, як те єдине серед них, 
котре не просто тіло, а саме моє живе тіло, єдиний об’єкт, якому я відповідаю до досвіду, 
приписую поля відчуттів” [3,194]. Отже, дякуючи  кінестезису, я дію в єдності зв’язків світу, в 
моєму досвіді світу, конституюю світ у своїй душі – “ношу в собі в інтенціональному смислі” [3, 
197].  
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Гайдеггер також здійснює поворот від об'єктивного часу до часовості, але він "не шукає 
загальні структури свідомості, а повертає до буття Dasein, що трансцендує , до екзистентної 
часовості" [4, 100], до часовості "буття-у-світі" і описує онтологічність самого часу. "Світ" – для 
Dasein Гайдеггера – це спроба, на основі феноменологічного методу, поставити питання про смисл 
"буття-взагалі". Він первинно розрізняє онтологічну різницю поміж "Світом" як рисою самої 
присутності та світом і всерединісвітовим сущим, тоді як  Гуссерль виходить із свідомості, суб'єкт 
якої інтенціонально спрямований до реального сущого, до об'єктів життєвого світу чи, за 
термінологією Гайдеггера, до всерединісвітового сущого. А, отже, це позбавляє свідомість "світу", 
поскільки Гуссерль не фіксує увагу на онтологічній різниці поміж "світом" та "всерединісвітовим", 
тоді як для Гайдеггера відмінність "світу" полягає у "передрозумінні" цілісності відношень світу як 
основи розуміння тут-буття. 

Світ – це повсякденний світ, що оточує нас і підлягає онтичному описанню того, що як 
наявність є "у" світі: люди, дерева, будинки, зірки та "всерединісвітове" – речі, природні речі та 
речі, що мають "ціннісне значення" і протікають у часі.  

Зовсім інше значення має поняття "Світ" як риса самої присутності, себто того, що 
відмінне від світу, "в" якому перебуває суще. Світ багатозначний – це і те, "у чому" живе 
присутність, і "публічний" світ, і "оточуючий" світ, це світ повсякденної присутності й поняття 
"світовості", яке Гайдеггер виводить із поняття  "Світ" та визначає його як "онтологічне поняття, 
що передбачає структуру конститутивного моменту буття-у-світі чи  як "структурне ціле окремих 
"світів" " [5, 64]. Таким чином, "Світ" є онтологічною умовою, дякуючи якій  тут-буття може 
зустрічати всерединісвітове суще. 

 Зустріч із речами світу відбувається через певний спосіб підходу до сущого – "стурбоване 
облаштування" на основі "передвідкритості цілісності мати-справу" [5, 85], тобто онтологічного 
зв'язку зі світом. “Стурбоване облаштування” протилежне інтенційному ставленню свідомості до 
об’єктів життєвого світу Гуссерля. Це поводження з чимось у самому широкому значенні, коли 
предметом тлумачення для Гайдеггера є непредметне (смисл буття), екзистенція, яку, як 
особливий спосіб людського існування, не можна редукувати до “неспіврозмірного” Dasein способу 
існування “наявного”. У повсякденному “бутті-у-світі” суще, як засіб, показує себе тут-буттю, 
маючи онтологічний характер і відсилаючи його “від чогось до чогось” ( відсилки є багатозначними 
та складними). Отже, засіб (“дещо для того щоби”) – це корисність, придатність, застосовність, 
зручність, які конституюють “ціле засобів”, яке, у свою чергу, має конститутивну роль для самої 
світовості. Таким чином, Гайдеггер розрізняє : відсилку як корисність для  (молоток для..) та 
вказівку для..., яка має всезагальний характер і здатна змінити чи відхилити нас в інший бік 
(розвитку) чи просто зупинити. Засобом відсилання чогось до чогось Гайдеггер називає знаки – 
жалоби, знамена, сигнали та, наприклад, дорожній знак, який “всерединісвітово підручний у 
взаємопов’язаному цілому транспортних засобів та правил  дорожнього руху” [5, 78] – себто, знаки 
показують те, «у чому» людина живе. Та «знак-передзнаменування», як відмічає Гайдеггер, не є 
додатком до чогось уже наявного, а відкриває нам необхідність взяти його до уваги. Наприклад, 
південний вітер знаменує дощ, а сучасний кислотний дощ є пересторогою того, що наступає 
екологічна катастрофа. Чи продукти споживання, що «відсилають» нас через систему складних 
взаємозв’язків до природи, знищеної людиною. Або ж, наприклад, трагедія Чорнобиля, що стала 
пересторогою для майбутніх поколінь і відсилає нас до того, “що буде” чи відбудеться у світі. 

“Світ”, як те, “у чому” живе присутність та “ціле засобів” були і поки що залишаються 
світом, корисним для присутності, але знаки перестороги повідомляють нас про те, що людина, 
турбуючись лише про власне буття, перевищила межі можливого, що настане час, коли, врешті-
решт, сама присутність має стати корисною для світу. Це можливо лише за умови прояву турботи 
про буття взагалі, що стане сходженням людини з вершини її “володарювання” над світом.  

Торкаючись питання техніки, Гайдеггер зазначає, що “береза ніколи не перевищить того, 
що для неї є можливим. Бджолина громада побутовує всередині свого можливого. Одна  лиш 
людська воля, спритно облаштувавшись у техніці, шматує землю до перевтоми, до виснаження, до 
штучного перетворення. Воля виштовхує землю зо дозрілі межі Можливого, до чогось такого, що 
вже не є Можливим і що відтак є Неможливим...” [Цитую по 7, 18]. Тобто, людство має змінити 
напрямок свого розвитку – своє “безпосереднє” буття-у-світі, розуміючи, що “світ” як “домівка”, 
що містить множину окремих засобів, які конституюють світовість – це те, що нам необхідно 
сьогодні зберігати. Світовість світу – це призначення буття-у-світі, що містить у собі певну 
значимість чи відношення, які й складають структуру світу, його висхідну цілісність: “заради чого”, 
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“з-тим-щоби”, “для-цього”, “у-чому”, “мати-справу-з-чимось”. Тобто, присутність, оскільки вона 
вже є, відсилає себе до зустрічного світу. 

Із чим же  присутність має справу сьогодні? Не зі “світом”, а з не-світом, яким є не лише 
Чорнобиль, але й перетворюється світ у цілому в результаті ставлення до нього як до полігону для 
випробувань. Тепер  настав час, коли “світ випробовує” людину, як об’єкт негативного впливу, на 
витривалість у “негативному сценарії”, запропонованому самою людиною – у шерезі катастроф: 
антропологічна, екологічна і т.д. Реалізація такого “негативного сценарію” призведе і, власне, вже 
призводить до загрози життю як такому. 

У роботі “Час картини світу” Гайдеггер розглядає життєву позицію людини, її світогляд як 
зарозумілість, що сформувалася у процесі, в якому “світ став картиною, коли людина в якості 
суб’єкта підняла власне  життя до командного положення всезагальної точки відліку” [6, 51]. В. 
Табачковський відмічає, що міркування Гайдеггера “демонструють дуже показову метаморфозу 
владних зазіхань сучасної людини: перетворюючи все, що довкіл, на засіб, вона зрештою, зводить 
себе саму – до “засобу втілення власних проектів”[7, 18]. І тоді світ як “домівка” те, у чому людина 
має турботливо облаштовуватися та зберігати, перетворюється у відчужений світ, світ ворожий до 
свого підкорювача, який мав би конституювати світовість світу. 

Г. Арендт, учениця і послідовниця М.Гайдеггера, котрому “майже всім завдячує” її книга 
“Становище людини”, інтерпретує положення вчителя про буття людини “у-світі” дещо в іншому 
ракурсі. Термін vita activa містить у собі поняття світовості та безсвітовості (worldliness), як 
умов за яких людина має жити на Землі, і є відлунням поняття “світовості” у Гайдеггера. 

“Світовість” передбачає дію як “єдину активність, що відбувається прямо між людьми без 
посередництва речей чи причин і відповідає множинності людських обставин, тобто тому фактові, 
що люди, а не Людина, проживають на Землі й заселяють світ” [8, 21]. Аспект спільного існування 
Г.Арендт розглядає у контексті “суспільної сфери” – “громадського панування”, де суспільство 
виступає формою, в якій проявляється “взаємна залежність задля життя... та ...дозволяється 
публічний доступ до всіх видів діяльності, що пов’язані зі спільним виживанням” [8, 52]. 

“Безсвітовість” чи “приземленість” – це діяльність, яка створює “штучний” світ речей, 
відмінний від природного довкілля та здатний впливати на своїх “творців” як “хибний орієнтир”. 
Це різниця поміж сутністю та існуванням – “пасивне” сприйняття світу, як відчуження, коли, 
зазначає Е.Фромм, спираючись на поняття відчуження у К.Маркса, “людина у своєму освоєнні 
світу не пізнає себе як першоджерела, як творця, .... а речі їй протистоять як чужі” [9, 395]. Однак, 
на відміну від Маркса, він аналізує суттєву проблему “індивід задушений” не лише типом 
власності. “Індивіду протистоять й інші структури сучасного суспільства – техніка і бюрократія, які 
ворожі (і все більшою мірою) до кожного індивіда, поскільки вони втілюють деструктивну функцію 
цього суспільства”[10, 261]. Речі стають “обставинами людської екзистенції”, а якщо ні, то світ 
речей перетворюється у «не-світ” чи непов’язані між собою предмети. Людина вкладає у речі, що 
“каменіють”, стають минулим, усі свої сили – це її кумир, який поступово позбавляє людину сили, 
так як “тягне” у минуле – робить своїм рабом, позбавляючи майбутнього, і людина, врешті-решт, 
також стає “товаром”, оскільки нею правлять її відчужені потреби (обставини) та політичні інтриги. 
Це ситуація “радикального відчуження” від світу й тому, пише Арендт, людина, “куди б вона не 
пішла, зустрічає тільки себе саму” – так як речі й процеси “поглинули стабільну  об’єктивність 
даного”, – позбавили систему змісту, що передбачався, тому ми не здатні збагнути ні історію, ні 
природу” [11, 97].  Людина ж  “без змісту” – товар,  легко віддається до рук будь-яких 
маніпуляторів (напр. політтехнологів). “Нетривкість” світу речей, у свою чергу, викличе руйнацію 
у громадській сфері як “політичному феномені”. А цього допускати не можна, поскільки лише за 
умови, що “світ містить у собі громадську сферу, то він не може існувати лише для одного 
покоління і плануватися тільки для живих; він повинен трансцендувати життя смертних людей” [8, 
59]. 

Сучасна людина володіє світом, діючи з «архімедової точки», тобто зі змінної точки 
споглядання, поскільки вона «відчужена» від світу, від «свого смертного місця проживання, 
зібравши неосяжні горозонти на глобусі, величаві обриси якого вона знає як лінії на своїй долоні» 
[8, 192]. Світовідчуження є ознакою новочасної доби, яка, з одного боку, зняла з людини просторові 
обмеження та надала їй право «мати» світ, а, з іншого – відібрала дійсність, що і призвело до 
руйнації довкілля, до змін в екосистемі. Це пряма протилежність тому, що діялось у 
давньогрецькому полісі, де світ був природнім «притулком-захистом», якому не загрожувало 
втручання людини. Сучасне ж прискорення «швидкості» світу взагалі позбавило відстань значення, 
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піднявши людський розум на такі висоти, з яких «ми можемо знищити саму Землю. Ми заселили 
простір навколо Землі зорями, які створила людина (man-made-stars) у формі сателітів” – а 
можливо, що людина зможе “відтворити чудо життя” [8, 207]. 

Та не лише практичне перетворення світу має наслідки для останнього. «Мова також має 
певні наслідки – дякуючи мові ми харчуємо життя суспільства істинною енергією... говорити 
означає включатись у певний життєвий процес», – говорить Розеншток-Хьюсі, – і «тоді світ стає 
досвідом мирних змін» [12, 188-189], так як останні отримали підтримку з боку всіх, кого вони 
торкаються. Г.Арендт же додає, що «світ без людських розмов про нього та без надання притулку 
для людей не був би людською майстернею, а безліччю непов’язаних речей” [8, 156].  

«Безсмертним притулком для смертних» є твори мистецтва, які, як «світ», розташований in-
between (всередині-між) – поміж природнім світом і соціумом, має здатність зменшувати ентропію 
(кількість негативних змін та перетворень). Твори мистецтва – це “безкорисливість” стосовно 
будь-якого буденного використання і тому саме вони здатні створювати затишок, заповнений 
людським смислом – вищими духовними цінностями, тим, що робить нас людьми, надає нам 
моральної досконалості, “коли мертві літери знову вступають у зв’язок із життям, що 
намагатиметься воскресити їх” [8, 129]. 

Таким чином, «громадська» сфера, як ситуація «спільного проживання у світі», до якої 
апелює Арендт, це світ наших «нематеріальних» взаємовідносин. Це мультиверсум позицій щодо 
певних проблем спільного нам світу, який є «місцем спільної зустрічі», це існування світу речей, 
який «водночас об’єднує і роз’єднує людей” [8, 57].  Саме громадська сфера може стати єдиним 
джерелом народження нової етичної свідомості щодо навколишнього світу, тобто здатності 
свідомого регулювання межі  людського втручання у природні процеси. Чи, іншими словами, 
нова етична свідомість має надати людині право не «мати» світ як дещо корисне для споживання, а 
«бути в світі», як ми вище відмічали – бути корисним світу, щобо, врешті-решт, не "зжити» його 
повністю" [7, 18].  Постіндустріальна ж цивілізація, поскільки є цивілізацією «споживачів», на 
сьогоднішній день здатна лише перетворювати свою життєдіяльність у «споживання задля повного 
«зживання». 
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SUMMARY 
 

The auther considers the problem of "Radical estrangement" from the world and conditions of the 
possibility to be useful in the present world that can't be annihilated. 

 
 

І.І. КОВАЛЕНКО 
 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ  
В ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЙНОГО РЕНЕСАНСУ 

 
Постановка проблеми. Вітчизняна філософська думка доби релігійного ренесансу – 

органічна частка світової філософії і культури. Вона зверталась до тих же самих проблем, що й 
західноєвропейська, хоча підходи до них, способи осмислення мали своєрідний національно-
релігійний характер. Дійсно, уявлення про феномен духовності в історії європейської та вітчизняної 
філософії мають чимало спільного. Разом з тим дослідження вітчизняних філософів поступово 
підводять до розуміння важливої ролі особистості в проблематиці духовності. Тема статті звернена 
до розуміння духовності особистості у вченнях представників вітчизняного релігійного ренесансу.  

Аналіз наукових джерел та публікацій свідчить, що проблема духовності в історії 
вітчизняної філософії завжди залишалася актуальною. Зокрема, розгляд певних аспектів у вивченні 
духовності знайшов відображення в працях М. Бердяєва, Г. Сковороди, С. Франка, О. Лосєва,              
М. Бахтина та ін. Проте окреслена проблематика залишається остаточно невирішеною й вимагає 
додаткового філософського осмислення, аби заповнити окремі прогалини в осмисленні даної 
проблеми, що й є метою даної статті. 

В історії філософської думки в розумінні феномену духовності особливе місце належить 
вітчизняній філософії. 

Вітчизняна філософська думка завжди залишалась зв’язаною зі своїми релігійними 
підвалинами. В основі православно-християнського богослов’я вчення про три сутності – сутність 
Бога, енергія творінь Бога та твар, що просвітлюється під дією божественної енергії. В світі немає 
нічого небожественного, проте світ не є Бог. Світ – це ієрархічні сходини ступенів божественності. 
Основна ідея православ’я – трансцендування людини до Бога шляхом обожування, що й є суттю 
розвитку особистості. 

Православне богослов’я стверджує, що Бог є іноприродним щодо світу й проявляє себе у 
двох модусах буття: сутності та енергії. Сутність його трансцендентна по відношенню до земного 
світу, включаючи й світ духовний, тому сутність Бога неосяжна для людини і відкривається їй лише 
в Біблії. Енергія виражає сутність, і в світобудові Бог проявляє себе в своїх діях – нематеріальних 
енергіях (слова, волевиявлення, осяяння тощо). Божественні енергії пронизують світ і надають 
йому своєї творчої сили. 

Світ, від найпримітивніших неістот до людини, – це ієрархія різних ступенів божественного. 
Головне призначення людини як носія образу Бога, його сутності, спрямування на перетворення й 
одухотворення світу. Спочатку людина не була створена смертною, в неї було вкладено безсмертя. 
Смерть людини похідна від її гріховності. Згідно з вченням Григорія Палами, людина може 
внутрішнім та зовнішнім шляхом досягти Бога. Світ – дзеркало Бога, що відображає. Логос як 
енергія божественної сутності присутній в усіх його творіннях. А в кожній людині присутній образ 
його. Бог творить та діє через сили енергії, які пронизують все існуюче. За допомоги Психеї – 
збирання всіх фізичних та духовних сил – людина може здійснювати прорив до Бога. Тільки у 
співробітництві людини з Богом можлива благодать. 

У спілкуванні з Богом людина розкриває кращі свої якості. Православна теологія передбачає 
можливість для кожної людини піднестися над своєю надособистісною природою, адже смерть – це 
тільки перехід людини з земного життя у вічне. Тому людина має готуватися до нового життя ще в 
земних умовах і прагнути досконалості. 

Ще в ХІ столітті святий Ісак Сирин, продовжуючи думку Василя Великого про те, що одне 
буття може породити інше і закони його не зводитимуться до законів існування попереднього 
буття, висловив думку, що співвідношення рівнів буття визначаються зусиллями самої людини 
перейти або ні на наступний рівень буття, тобто здійснити своє просування „нагору” або „вниз”. 
При цьому нижній ступінь досконалості енергетично живить вищий, забезпечую цілісність та 
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повноту буття. Сирин виділяє три чини: „зовнішня людина”, „внутрішня людина” та досконала 
людина [1]. На першому ступені людина повержена тілесному потягу і переймається задоволенням 
своїх тілесних потреб. Другий ступінь пов’язаний з боротьбою людини зі своїми власними 
пристрастями та душевними бажаннями. Ісак Сирин вважає, що „зовнішня людина” має дві 
природи: організм (тіло) й психіку (душу). Тут людина має навчитися обмежувати себе тільки 
природно необхідним, стримуючись від надмірних прагнень й спокус. При цьому, чим більше 
людина бореться з ними, тим більше зусиль витрачає. Отже, кращий спосіб боротьби – не діяти, 
тобто відчужити себе від світу і не реагувати на спокуси, переключившись на інші діяння. 
Переживання цього стану й є основний спосіб виходу у надчуттєву область, тобто необхідно вірити 
в її існування й прагнути її досягнення. При цьому під душею людини Сирин вбачає її волю. 
Душевне здоров’я – це досягнення стану безпристрасності силою своїх вольових зусиль. 

У філософській думці релігійного ренесансу синтез космологічного та теологічного підходів 
до розгляду феномену духовності отримав велике поширення, що пов’язано з духовною традицією 
розуміння людини, яка сягає корінням глибини народного духовного досвіду, народної культури, 
якій притаманна концепція людини, що мислить її образом і подобою Абсолюту, звеличує її, адже 
вона наділяється скарбницями своєї універсальної духовної природи. 

Початок еволюції Всесвіту починається з роздвоєння Абсолюту, як всезагального 
первоначала, на себе та своє заперечення. Людина завершує еволюцію Всесвіту й покликана 
одухотворити природу для злиття з Абсолютом. З такою метою людство має перетворитися на 
боголюдство. Тому сучасна людина стоїть перед вибором, або подальша матеріалізація й 
виродження у „звіролюдство”, або одухотворення й перетворення на „боголюдство”, адже тільки 
високорозвинена, духовно багата й вільна особистість може осягти в своїй творчості сутність 
світобудови. Людина, будучи роздвоєною істотою (належачи до двох світів), є егоїстом, але прагне 
в дусі до своєї цінності, адже в потенції вона є божественною. 

Без людини немає божественної діяльності, суть якої полягає у спрямуванні людства на 
шлях одухотворення природи. Виконавши свою місію, людство зіллється з Богом і стане його 
партнером, отримавши безсмертя і створивши новий космос. Проте досягти такої мети людство 
може лише ставши моральним, здолавши свою гріховність, а в своєму виборі стверджувати добро, 
постійно самовдосконалюючись. Здолати свою роздвоєність людина може тільки в моральному 
вчинку та акті любові, де вона перестає належати одній статі, злившись зі своєю половиною і 
ставши єдиною істотою. Так любов наближує людину до Абсолюту. 

П. Флоренський розрізняє дві сторони буття людини – внутрішню, що виражає її сутність й 
слугує її самоствердженню, та зовнішню, що проявляється в її діяльності (енергії). Він висловлює 
ідею про те, що людина бере участь у бутті іншої людини і здійснюється це шляхом 
„взаємопрорастання” енергій. Іншими словами, духовний розвиток здійснюється не тільки силами 
самої людини; ізольоване суще не може саме по собі зробити свою природу іншою. Уловлюючи 
енергію божества, людина здатна з’єднатися з нею. Трансцендування може виникати тільки через 
власні зусилля людини, особливу духовну працю, але за допомоги божественної енергії. Людина не 
є тільки споживачем божественної енергії, у неї є власна енергія та воля, які, сполучаючись з 
божественною, сприяють її духовному вдосконаленню. При цьому свобода виступає не просто як 
свобода вибору дії в емпіричному світі, а як свобода самовизначення, самореалізації. 

С. Франк в своєму християнсько-метафізичному вченні доводив, що людина – носій 
духовного досвіду, відкритого до небаченої внутрішньої реальності буття. Філософ розглядав 
духовність як понад індивідуальну реальність, але не в формі предметної дійсності, а в формі 
реальності внутрішньої [2, с. 72]. 

Він вірив у всемогутність людини та її безмежні здібності. Вся реальність, за Франком, 
містить декілька видів буття: емпіричне (матеріальне), рівень почуттів, бажань та ідеальне 
(безумовне, божественне). Бога поза людиною та людства немає. Бог, за Франком, міститься в нас 
самих. Бог з нами, але він й поза нами, він є духовний абсолют, що надає світу внутрішнього 
смислу та цінності. Світ пізнається органами відчуттів, раціонально та трансраціонально (інтуїцією, 
трансцендентним переживанням). Основна риса духовного буття – це співучасть у бутті за межами 
самого себе (трансцендування). 

Згідно з Франком, реальність являється нам або як предметний світ, або як неосяжна 
таємниця. Предметний світ ми осягаємо через наукове пізнання. Але існує інша реальність, 
позараціональна і неосяжна по суті. Така реальність може бути лише пережита, але не пояснена 
розумовим аналізом. Буття для нас – найтаємничіше у смислі неосяжності. Занурюючись всередину 
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себе, ми йдемо за межі нашого внутрішнього Я. Те, що є іманентним, вже є трансцендентним. Але 
найбільш сокровенна глибина людської душі перебуває не всередині нас, а ззовні. Це не 
суб’єктивний внутрішній стан, а нить, що зв’язує нас з позалюдською транссуб’єктивною глибиною 
реальності. Сфера внутрішньої реальності – це духовне життя людини, що у повсякденному житті є 
невід’ємною від загального факту свідомості. Але навіть для тих, хто знає про існування 
понадсвітової реальності, вона представ як миттєве осяяння та одкровення. Духовна реальність, за 
Франком, конструює те, що ми називаємо особистістю. „Личность есть самость, как она стоит 
перед лицом высших духовных, объективно-значимых сил и вместе с тем, проникнута ими и их 
представляет”[3]. В праці „Душа людини” Франк зазначає, що таємниця душі полягає в її здатності 
підноситися над собою, бути по той бік всілякого фактично свого стану. Душевне життя по своїй 
суті є не свідомість, а життя, переживання. Воно є потік, який постійно несеться вперед й ніколи не 
обертається назад. Сенс життя, за Франком, не даний людині, а заданий. Пошук сенсу – це 
зміцнення в собі віри, що проявляється як напружена дія з перетворення свого життя. 

Микола Бердяєв, розглядаючи людину як єдність тілесного, душевного й духовного, вважав, 
що її духовне існування починається з моменту виходу її з порядку природи й вступу до порядку 
свободи, в царство смислу, при переході з порядку роздору й ворожнечі до порядку любові й 
сполучення [4]. Дух є божественне начало в людині й несе в собі аксіологічне навантаження. Дух – 
це істина, краса, добро, смисл й свобода. При цьому дух належить особистості й розкривається в 
ній, а „душа принадлежит природе, ее реальность есть реальность природного порядка, она не 
менее природна, чем тело. Душа есть иное качественное в природном мире, чем тело, чем материя. 
Но дух совсем не может быть противополагаем телу и материи… как реальность мира. Изнутри, из 
глибины дух впитывает в себя тело и материю, как и душа, но дух по-иному реален и принадлежит 
другому поану” [4, с. 26]. 

Бердяєв вважав, що є два начала світу – природа і дух, але джерело в них єдине – первинний 
хаос. Дух – втілення життя, свободи й творчості, а природа – це породження зла й людської 
гріховності внаслідок віддалення від Бога. Первинний хаос як абсолютна свобода породжує й Бога, 
який згодом творить світ. У Бердяєва свобода є первинною щодо Бога і є атрибутом хаосу, тому 
вона не підкоряється Богу. Всі творіння Бога вільні і своєму виборі між добром та злом. Завдання 
Бога – спонукати людину, використовуючи свою свободу, творити добро, віддаляючись від зла. 
Тому жодний примус не здатний допомогти духовному самовдосконаленню людини, яка може 
силою розуму осягнути Всесвіт, адже складається з тих же самих елементів, і своїми творчими та 
інтелектуальною інтуїцією розкрити її сенс і своє призначення – олюднити природу, повернувши їй 
душу, й злитися з Абсолютом. Людина – малий Всесвіт за всіма якостями великого Всесвіту: все, 
що відбувається в людині, відображається на космосі й навпаки. Живучи в матеріальному світі, 
людина позбавлена свободи та духовності. Але вона має знайти в собі сили вийти за межі 
історичного часу у царство боже, що можливо лише у творчому пориві. 

Духовне начало в людині має трансцендентну підставу. Свідомість й самосвідомість не є 
лише психічні феномени, вони пов’язані з Божественним та Духом. Але дух виходить не тільки від 
Бога, але й від добуттєвої свободи. Звідси природа духу є подвійною: він вільний від Бога і вільний 
в Богові. Дух діє як понадсвідомість в свідомості. Духу належить примат надбуття, і людина є 
маніфестація духу й тому відчуває себе центром Всесвіту. Свобода є вищий прояв духовності. Бог 
не панує над нествореною свободою. 

Особистість, за Бердяєвим, не є цінність, а лише її можливість, так само як цінність – це 
продукт об’єктивації, а особистість зажди орієнтована на само зміну. Цінності філософ розглядає як 
норми, що замінюють сутність. „Индивидуум есть категория религиозно-духовная… Индивидуум 
рождается и умирает. Личность же не рождается, а творится Богом. Личность есть Божья идея и 
Божий замысел, возникший в вчености… Личность – духовная и предполагает существование 
духовного мира” [4, с. 62-63], а „творчество есть переход небытия в бытие через акт свободы” [4, с. 
45]. Творчість – це форма саморозвитку особистості. Дух, за Бердяєвим, – це надприродна 
реальність: він є вільна й творча енергія, а також смисл. Духовність завжди суб’єктивна. Філософ 
вважав, що „об’єктивна духовність” – це безглуздя, адже об’єктивація – це процес омертвіння духу. 
Але духовність проривається в об’єктивований світ. Духовний розвиток – актуалізація можливості 
для особистості двох виходів за межі власного Я: вихід у зовнішній об’єктивований світ норм 
здійснюється ціною втрати свободи й вихід в творчості шляхом трансцендування в інший над 
реальний світ. Людина – мікрокосм, й тому особистість – не частина світу, а світ є частиною 
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особистості. Особистість – не частка суспільства, а суспільство – частка особистості. Вона існує в 
двох світах – духовному та соціальному. 

Духовність, за Бердяєвим, – це пошук істини та сенсу життя, що веде до набуття свободи. 
Пошук істини та сенсу – це поворот до духу і звернення до духовності. Філософ встановлює три 
ступені духовності: обмежена природою, обмежена суспільством й чиста (звільнена, де дух панує 
над природою та суспільством). Він трактує духовність як Боголюбський стан, досягнення якого 
слугує звільненню від влади світового та соціального середовища. Бердяєв вважає, що 
християнське вчення має космічний смисл: „Дух человеческий … в плену. Плен этот я называю 
„миром”, мировой данностью, необходимость. „мир сей” не есть космос, он есть космическое 
состояние разобщенности и вражды, атомизации и распада живых монад космической иерархии. И 
истинный путь есть путь духовного освобождения от „мира”, освобождение духа человеческого из 
плена необходимости. Истинный путь не есть движение вправо или влево по плоскости „мира”, но 
движение вверх или вглубь по линии всемирной, движение в духе, а не в „мире”. Свобода от 
реакции на „мир”… есть всякое завоевание мира. Это путь высших духовных созерцаний, духовной 
соборности и сосредоточенности. Космос есть истинно сущее, подлинное бытие, но „мир” – 
призрачен, призрачны мировая данность и мировая необходимость” [5, с. 254]. 

Бердяєв наголошує, що самий Бог є умовою й можливістю безсмертя, тим самим, 
зближуючи сутність безсмертя й нескінченну сутність світу. При цьому Бердяєв прямо вказує на те, 
що „дух виражає себе „соціально”. 

Висновки. Стислий аналіз поглядів представників філософсько-релігійного ренесансу 
дозволяє стверджувати, що проблематика духовності в їхніх вченнях набула яскраво вираженого 
антропоцентричного, історіософічного, морально-практичного характеру. Дух, духовність, душа 
залишаються провідними темами поряд із темою людини, її долі та сенсу життя. В своїх 
новаторських пошуках філософія релігійного ренесансу тісно пов’язана з релігійним 
світоспогляданням, православним зокрема. 
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SUMMARY 
 

This article is dedicate to analysis of  problems of spirituality at works of  representatives of philosophical-
religious  renaissance. Demonstrated that understanding of spirituality is closely connected with Orthodox-
Christian theology and have brightly-expressed  anthropological and morally-practical character. 

 
 

  В. Е. ГРОМОВ 
 

ДУХОВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ИСКУССТВА.  
ОТ  ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ К ЭПОХЕ БАРОККО 

 
При неоднозначном характере духовного содержания искусства, ему, тем не менее, часто не 

обинуясь приписывают качество духовности, подводя под категорию духовной культуры. Так под 
формальным прикрытием институциализации  нередко не духовные, псевдодуховные или 
бездуховные по своей сути феномены  приобретают статус духовных явлений. На самом деле 
произведения искусства могут быть духовными или нет в зависимости от их цели и заложенного в 
них умонастроения. Это относится и к искусству Ренессанса,  которое, имея несколько 
идеализированный духовный авторитет, несёт в себе и противоположные тенденции. 

В эпоху Возрождения культура, как известно, неуклонно обмирщается. Общество, 
открывшее для себя ценность и красоту природы, окрылённое свободой естественности и 
грандиозной разумностью божественного мира, как эстетической основы гармонии  и полноты 
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смысла человеческого существования, в лице своих выдающихся представителей устремилось к 
созданию духовности нового типа, обретаемой в светской культуре – философии, науке, искусстве, 
досуге. Настало время активной  разработки культурных принципов не теоцентрической 
направленности, которые становились бы стержнем мировоззрения, определяющего действительно 
важные в их свете  жизненные устремления человека. 

Так, после чувственной скованности и спиритуализма художественных форм 
средневекового религиозного искусства развитие эстетического принципа в ренессансной культуре 
представляется настолько значительным и преисполненным энтузиазма, что именно ему, по-
видимому, следует придать стержневую смысложизненную роль в образованном обществе этого 
исторического периода. Вовлеченность в искусство – творческая, меценатская, любительская 
придавала возрожденческой личности особый социально-культурный статус, уже не совпадающий 
с понятиями сословной чести и общественного положения. Упрёки в дурном вкусе или невежестве 
в художественных вопросах среди горячих поклонников прекрасного больно били по их 
разогретому тщеславию и нередко влекли за собой жестокие распри. Эстетическая культура 
сделалась Богом или его блестящей эманацией, которая привлекала людей больше, чем 
потеснённое человеком Трансцендентное. 

В античности, которую боготворили ренессансные идеологи телесная красота была 
оболочкой богов, героев или принципом космической гармонии, отражённой в пластике, музыке, 
или архитектурных ордерах. Древним был чужд культ прекрасного в природе самой по себе. Здесь 
демиург, логос, эйдос, образец не воспринимаются отдельно от продуктов их творческого 
проявления. 

В двойственном мировосприятии эпохи Возрождения материальный мир с его 
эстетическими свойствами начинает обособляться от сакральной сферы и при наличии 
утверждений об их единстве философы, учёные и художники устремлены к реабилитации 
телесности как таковой и вообще прав естественности с её собственной красотой и разумностью. 
Человек вводит природу законной частью в своё собственное понятие и, находясь под её сильным 
естетическим воздействием, одновременно “тяжелеет и оплотняется”. Мать-Земля, Богиня-Природа 
подлежит вдохновенному оправданию и идеализации, а люди, исполненные виталического 
энтузиазма и игры с телесностью, погружаются в её  чувственное лоно. 

Десакрализация познания и художественного творчества, создавая причины для 
мировоззренческого присвоения телесности человеком, с другой стороны, подготавливает идею её 
отчуждения и объективации, как предмета научного исследования. Таков пафос индуктивного 
метода познания Ф.Бэкона, живописи Леонардо да Винчи, как науки, исследующей качества форм и 
последующего научного развития на началах рационализма и сенсуализма. 

Постепенная трансмутация “божественной материи” в “голую материальность”, определяют 
противоречивую природу ренессансной художественной культуры с точки зрения её духовного 
значения, а также неоднозначный духовный смысл разработки эстетического принципа в 
стремлении cделать его стержнем духовности без Бога или с ним, но на дистанции от него в круге 
самодостаточного, самодеятельного человека. 

“Делай, что хочешь!” – было начертано на вратах телемского аббатства. Бог дал человеку 
разум и свободную волю, дабы он мог мудро распорядиться ими для своего возвышения, – учили 
мыслители. Воистину чаяния гуманистов были оптимистическими. Посчитав себя венцом 
божественного творения, фигурой наибольшей важности среди прочих существ, человек, 
привлечённый соблазнами природы и успешной охотой за благами на поле материальной 
деятельности, сам попался на её крючок, не сумев овладеть той мерой ответственности, 
дисциплины и отрешённости, которые вытекают из дарованной ему самодеятельности.  Нельзя 
считать, что желание благополучия какой-то свежий и лишённый основания мотив в практической 
жизни общества, ясно другое – в эпоху Возрождения он постепенно обретает всё большую 
натуралистическую непосредственность. 

Переживаемый эстетически, этот процесс получает идеализированное выражение в 
искусстве, которому придают самостоятельное духовное значение. Чувственность, получив 
освобождение, усиливается притягательностью художественного оформления. С другой стороны, 
художественная форма приобретает смысл эстетического развенчания грубой материальности,  
противоположной идеальному характеру искусства. Отсюда его двойственность и неоднозначность 
в духовном отношении.  
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Что духовного в голландских натюрмортах, изображениях сельских праздников, свадеб, 
пьяных драк, в изобилии окороков, лоснящейся рыбы и тучной, бездыханной дичи?  Едва ли их 
могло, породить духовное мировоззрение. 

Анализ произведений более возвышенной тематики показал бы сходную тенденцию. 
Упомянутая выше амбивалентность сакрального и профанического в образах ренессансного 
искусства указывает на усиление его материалистической направленности. Постижение законов и 
техники художественного отображения действительности могло служить, а могло и не служить 
задаче углубления духовной связи человека с Абсолютом, располагая живописцев к исследованию 
и демонстрации самостоятельной красоты предметов изображения. Эволюция живописи 
Возрождения указывает на  развитие от почти эфирных образов прекрасного у Сандро Боттичелли 
до анатомически выверенных и крепко связанных с земным притяжением образов Тициана и 
Микеланджело. И если последнему грубая материалистичность не свойственна, – его творчество, 
напротив, отмечено чертами спиритуальной суровости и напряженного разлада обусловленной 
души и тленной телесности, то само заострение этого противоречия может свидетельствовать о 
трагическом переживании смертности, прерывающей любые устремления человека. 

То, что люди хотят быть бессмертными и ищут эликсир молодости, даже не понимая зачем 
им нужна вечная жизнь, хорошо известно. Гения, каким был Микеланджело, мы не можем 
упрекнуть в подобной неосмысленности жизни. Она должна быть оправдана великими делами, но 
смерть, даже самые значительные из них клеймит печатью бренной суеты. Всё проходит… Тление 
уничтожает творческие силы и губит личности, казалось, достойные права вечности. Идею 
бессмертия он переводит в телесный план, что даёт трагическое заострение конфликта жизни и 
смерти и понижение духовности мировоззрения, обусловленного сильной привязанностью к 
материальному существованию. Придав телесной жизни абсолютную ценность, люди и в смерти 
начинают видеть ту же абсолютность, беспросветный ужас и тьму небытия, отрицая её духовное 
значение. Образ смерти в виде отвратительного скелета, безжалостно пресекающего нити жизни и 
грешных и праведных людей, возымел широчайшее распространение в это время. 

Мировоззренческая ориентация Возрождения стимулирует процесс расхождения “этого” и 
“того” света, а человеческие проблемы, в том числе признанные духовными, опускаются в лоно 
посюстороннего бытия, подвергаясь материалистическому перерождению. “Тот свет” постепенно 
теряет свой онтологический статус. 

Несмотря на отмеченную тенденцию погружения искусства в пленительную атмосферу 
земного существования, свидетельствующую о возрастании материалистической обусловленности 
человека, примеры из живописи или скульптуры могут показаться всё же не столь очевидным её 
подтверждением, поскольку характерная для них образность в основном определена категорией 
возвышенно-прекрасного и проникнута одухотворённостью. Однако любовные сонеты Ф. 
Петрарки, “Декамерон”  Д. Бокаччо, гротескная физиология и гуляющая плоть раблезианского 
Гаргантюа и Пантагрюэля, ренессансный рыцарский роман и уж тем более диалоги о 
нравственности П. Аретино свидетельствуют об энергичной реабилитации земной чувственности. 

Любопытно, что нравственные качества поэтов, художников, мыслителей этого времени, 
претендующих на роль духовных учителей народа, нередко были довольно сомнительными, 
вызывая неодобрение даже теперь, когда взгляды на моральность изменились, освободившись от 
многих условностей и ограничений. Так что позитивный процесс формирования свободной, 
самодеятельной личности имел и дурные последствия, породив неистовый индивидуализм, 
составлявший, двойственную основу и бескорыстной добродетели и ненасытного эгоизма. При 
этом скептически настроенный М. Монтень  склонен видеть и в лучших проявлениях человека 
эгоистические наклонности.  

Это ли не показатель усиления материалистической обусловленности ренессансного 
общества и неоднозначности его духовных достижений. В конце концов, Савонарола в Италии, а в 
России протопоп Аввакум не на пустом месте вели проповеди против “суеты” нового 
прельщающего искусства. Может именно эта амбивалентность низкого и высокого, духовного и 
телесного, правды и обмана таится в загадочной улыбке Джоконды, которая кажется то крылатым 
ангелом, то чёртом с бородой и рожками, образуя самый точный символ противоречий духовности 
Возрождения. 

Открытие человеком красоты окружающего мира и её постижение в искусстве ярко 
проявило красоту и самого искусства, дав толчок возрастанию авторитета художественной 
деятельности и развитию умонастроения, которому обычно приписывают свойство духовности. Это 
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переживание искусства как самостоятельной формы прекрасного. Нельзя сказать, что имманентная 
ценность художественного произведения и творчества была осознана внезапно. Уже язык 
эпических поэм архаического периода античности подчёркнуто отличен от обычной лексики, 
отчётливо обособляющей поэтический мир от обыденной реальности. Правда, в основе данного 
отличия не лежат чисто эстетические мотивы. Эпические поэты древности ещё не могли быть 
эстетами. Однако в эпоху эллинизма в александрийской учёной поэзии, азианском красноречии и 
даже в аттикизме собственно эстетическая установка в оценке достоинств художественного 
произведения представляется вполне сформировавшейся. И всё же в древности, когда искусство так 
или иначе совпадает с ремеслом и является деятельностью согласно образцу, преуменьшающему 
значение авторских усилий, эстетический принцип как таковой не получил полного освобождения. 

Этот процесс усиливается именно в эпоху Возрождения. Что же он даёт в духовном 
отношении? Во-первых, ясно, что образование самостоятельной художественной сферы, где 
красота и безобразие мира выступают в косвенном виде красоты художественных произведений, 
способствует развитию эстетической потребности, которая через идеальную природу образности 
искусства обретает своё соприкосновение с практической реальностью или замыкается в 
самодостаточной привлекательности поэтического мира. Любовь к последнему осознаётся как 
духовный процесс, парящий над обыденностью. У многих возникает желание сделать искусство 
своим главным прибежищем и утешением. 

Музы с высоты Парнаса и Геликона вдохновляют художников на создание образов, 
проникнутых особой чувственностью, далёкой от вульгарной прямоты непосредственного опыта. 
Она видится исполненной неземной духовности, но при ближайшем рассмотрении нередко 
представляет из себя сублимацию неудовлетворённых виталических желаний, прикрытых 
оболочкой  эстетического оформления. 

Художественные произведения, обычно не употребимые утилитарно, пробуждали 
заинтересованное, но бескорыстное созерцание, являясь выражением целесообразности без цели, 
как заметил Кант. Вид прекрасной женщины, например, может вызвать трепет чистого изумления. 
Трудно представить среди чудес света что-либо совершеннее женской красоты. Мало художников 
не отдавших ей хотя бы часть своих творческих усилий. Да, красота прекрасных изображений 
употребима лишь эстетически, однако, общеизвестна судьба многих натурщиц, которые 
становились поводом не только для художественного вдохновения. 

Природа эстетического отношения двойственна, в нём духовное и телесно-чувственное 
сплелись в гордиев узел единства, противоречия и дополнительности. Стоит нечто переменить в 
образе или воспринимающему поменять точку зрения как любование красотой мадонн 
превращается в сладострастное созерцание прелестей богинь и вакханок. Эстетическая 
чувственность – это всё же чувственность, только в благородной оболочке культуры. Это 
привязанность и обусловленность, побуждающие человека удовлетворять желания, которые 
кажутся ему лишёнными эротического интереса. В действительности мы не можем утверждать, что 
развитие эстетических потребностей, святая любовь к искусству гарантирует прибавление 
духовности и обеспечивает освобождение от власти материалистического восприятия жизни. 
Человек в искусстве служит прежде всего себе, переживая своё обусловленное состояние, которое 
со времени Возрождения только возрастает в связи с возобладавшим антропоцентрическим 
мировоззрением. 

Неоднозначность духовных следствий реабилитации естественности и вообще 
материальных ценностей в жизни и искусстве обнаружили не только многие церковники и 
моралисты. Д. Бокаччо на склоне лет усомнился в нравственном значении “Декамерона”, а такие 
виднейшие представители Северного Возрождения как И. Босх, П. Брейгель, Г. Гольбейн оказались 
яркими обличителями человеческих пороков и бездуховности. Однако это не ослабило 
наступательности материализма в цивилизационном процессе. Инквизиция, “Индекс запрещённых 
книг”, “Молот ведьм”, моральная цензура появляются по причине не одной лишь злонамеренной 
глупости и мракобесия. В древности Эпикур сомневался в необходимости искусства, поскольку оно 
отдано развлекательности и обслуживает потребности, которые не прибавляют человеку ни знания, 
ни нравственности. В Новое время Ж.Ж. Руссо в жанре комедии видит способ укоренения пороков 
и считает её вредной для народа, А. Шопенгауэр в красоте не одобряет прелестное, а Л. Толстой 
запретил бы и В. Шекспира. Для таких взглядов были и есть определённые основания.  

Развивая практическую деятельность, совершенствуя средства воздействия на природу, 
общество не могло избежать всё большей вовлечённости в её тенёта и связанного с этим понижения 
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духовности.  Поэтому, не преуменьшая роли искусства в человеческой культуре, в том числе и в 
реабилитации прав естественности мы едва ли можем считать художественную сферу абсолютным 
прибежищем духовности и обиталищем смыслов, ради которых стоило бы запереться в её 
драгоценной скорлупе. Красотой и катарсической силой поэтического мира искусство будто 
внушает обществу, что оно живёт в атмосфере недействительности, будучи, однако, само 
порождением воображения и условности. 

И всё же именно в культуре Ренессанса начинается усиленное испытание эстетического 
принципа на смысложизненную продуктивность и особое духовное значение для человека. Чем 
ответило искусство на эти ожидания его творцам, восторженным любителям и массовому обществу 
мы уже примерно представляем. Кроме очевидной противоречивости ренессансной 
художественной культуры в содержательном аспекте, можно видеть как её возросшая 
общественная роль, ценность мастерства и воспитанного вкуса стимулируют вызревание элитарной 
тенденции в общественном сознании, создавая почву для эстетства и того специфического духа 
отчуждения интеллигенции от народа, которое не характерно даже разделению индивидов на 
классы и сословия. Элитарное положение располагает образованных, творческих людей к 
стараниям сеятелей доброго и разумного в народной толще, одновременно порождая в их душах 
пренебрежение к массе за её темноту и варварство. Элите всегда не хватает духовной силы, зато 
несчастного сознания, страдания от непонятости всегда достаточно, поэтому ей трудно справиться 
с ролью учителей и наставников, исполнение которой она часто считает своей высокой 
обязанностью. Обычное для широкого общества безразличие к “высоким материям” толкает 
интеллигенцию к одиночеству, сознанию своей исключительности, питает гордыню, замыкает в 
мире художественных форм, образов, философских теорий, научной деятельности. Воистину 
многознание умножает скорбь. 

Возникновение самостоятельности искусства по отношению к ремеслу уже содержит 
зародыш такой возможности. Когда же создаются условия, при которых элитарная культура теряет 
уверенность в своей общественной необходимости или изнашиваются идеи, насыщавшие её 
энергией и жизнеспособностью, как это бывает в эпохи перемен и социальных кризисов, эстетству 
открывается тропинка в виртуальный мирок формотворческих забав, камерных игр 
интеллектуальности, экспериментов причудливой и самоценной искусственности. В истории 
искусства это регулярный, процесс, показывающий как человек колеблется, то уходя в поэтический 
мир от практической реальности, то возвращаясь к ней, не находя окончательного утешения ни там, 
ни здесь. В ХVI веке очевидное эстетское настроение демонстрирует маньеризм, в культуре 
барокко это свойственно маринизму, прециозной литературе, гонгоризму, плетению словес 
Симеона Полоцкого и т.п. Эстетский элемент, принадлежа природе искусства, в ходе его 
дальнейшего развития так или иначе проявляется во всех его направлениях и стилях. 

Из этого следует, что вспахивание эстетической борозды в обстановке антропоцентрически 
и материалистически ориентированной культуры отнюдь не всегда эффективно для собственно 
духовного развития. Отдаление искусства от мирской суеты не придаёт ему особой духовности, а 
оптимистические программы сближения его с действительностью во имя эстетического 
возвышения жизни в рамках эвдемонистического мировоззрения нередко содействуют  укоренению 
общества в материалистической обусловленности.  

Ренессансная культура, предпринявшая героическую попытку вернуть человеку красоту 
естественности, захоронённую под руинами античности, демонстрирует неоднозначность и 
противоречивость своего духовного содержания. В движении от опыта к божественным 
первообразам состоит принцип эстетической идеализации искусства и вообще идеологии 
Возрождения, отчего его духовное величие представляется ещё довольно значительным, однако, 
антропоцентрическая идеология этой эпохи, увлечённость эвдемонистической философией, 
фактически заложили эгоистический проект, который и по сей день осуществляется в 
потребительском обществе. 

Эта амбивалентность идеологии Ренессанса в период его заката и перехода к культуре 
барокко выглядит глобальной поколебленностью возрожденческих идеалов, универсальной 
хаотичностью мирового состояния, с умонастроением  соотнесённости человека с таинственной 
бесконечностью вселенной и прихотливой игрой сил добра и зла, света и тьмы, неба и земли. 

Неудавшаяся попытка Возрождения поднять землю до небес и придать земным делам 
одухотворённый характер при отстаивании прав  эвдемонистического жизнестроения в эпоху 
барокко выглядит отторжением языческих стихий от сферы Трансцендентного. В барочном 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                                            2007  

 148

мировосприятии “низ” столкнулся с “верхом”, так что волна отошедшего было средневекового 
взгляда на реальность вернулась вновь, остро драматизировав отношения  духовного и телесного, 
создавая причудливые формы их разлада и синтеза в искусстве и религиозных движениях Нового 
времени.  
 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Андреев М.Л., Хлодовский Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. –  
М.: Наука, 1988. – 295 с. 

2. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. – М.: Наука, 1978. – 250 с. 
3. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. – М.: Наука, 1989. – 272 с. 
4. Наливайко Д.С. Искусство: направления, течения, стили. – К.: “Мистецтво”, 1981. –  287 с. 
5. Пьер Левек. Эллинистический мир. – М.: Наука, 1989. – 252 с. 
6. Тронский И.М. История античной литературы. – М.: Высшая школа, 1983. – 464 с. 
7. Художественное в эстетике и в искусстве. – К.: Наукова думка, 1990. – 249 с. 

SUMMARY 
 
This article is devoted to the investigation of spiritual content of Renaissance culture and of Fine 

Art first of all. The Fine Art of that period had the ambivalent character. It could promote the spiritual and 
the creative development of human being and, on the contrary, suppresed it or pushed it to false direction. 
The culture, based on anthropocentrical understanding of society activity, defined egoistical and consumer 
attitude of human being to nature and to himself. 

 
 

И.Г. УТЮЖ  
 

ФИЛОСОФИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ: ОБУЧЕНИЕ РАЗУМНОСТИ 
 
XXI век объявлен “Веком образования”, во всех странах мира ощущается дефицит 

конструктивных, оснащенных современной педагогической технологией, оправдавших себя на 
практике, образовательных программ. Особенно остро ощущается дефицит в Украине, перед 
которой стоит актуальнейшая задача модернизации образования, приведения его в соответствие с 
современными цивилизационными процессами. Нам представляется, что среди множества 
педагогик, фигурирующих сегодня в мире, “Философия для детей” в наибольшей мере обладает 
качествами, необходимыми для “образования для будущего”. 

Почему именно философию следует считать приоритетной дисциплиной в обучении 
разумности? Если даже признать ее приоритет, насколько оправданно вводить такую серьезную 
дисциплину в младшие классы, в то время как и старшеклассникам и студентам она далеко не под 
силу? Такие вопросы первыми возникают при презентации программы «Философия для детей».  

Тезис о приоритетности философии в обучении разумности вызывает немало контрдоводов. 
Многие убеждены, что традиционное школьное образование всегда этим занималось и занимается. 
Это не совсем так, возразим мы в нашей статье. Обычное школьное образование тренирует 
сравнительно ограниченный набор навыков мышления и рассуждения, необходимый для чтения, 
письма, говорения, математических операций, эксперимента, и очень мало делает для выработки 
умений высшего типа – рассуждать логично, критично, творчески, контекстуально, 
аргументативно, диалогично. В результате в мышлении получается перекос. Для выхода из кризиса 
предлагались различные реформаторские стратегии, центральным в которых становится 
«повышение качества мышления», а лозунгом – «учить мыслить самостоятельно». Последнее 
означает привить учащимся навыки мыслить творчески и саморефлексивно, обучать их умению 
решать разнородные и отличающиеся новизной задачи и брать на себя интеллектуальную 
ответственность. Лозунг Бекона «Знание – сила» приобрёл новый смысл: «Сила – это рефлексивное 
мышление, способное принять знание на практике». Конструктивный результат ведущихся в 
последние 30 лет поисков адекватной педагогической стратегии – появление контуров новой 
образовательной парадигмы, которая противопоставляется традиционной – информативной. Новую 
парадигму именуют по-разному – «рефлексивная», «исследовательская», «активистская», 
«проблемно-центристская», «критическое мышление» и т. п. [1]. Суть её состоит в смещении 
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основного акцента с усвоения объёма информации на «раскрутку мозгов». Образно говоря, новая 
парадигма советует, отправляясь в путешествие, не набивать рюкзак только готовым знанием, а 
захватить с собой только мыслительные орудия, позволяющие ориентироваться в любом месте при 
решении любых задач. 

Мысль о том, что стандартное образование не использует все возможности человека, что 
нужны какие-то иные рычаги, могущие задействовать творческий потенциал и способности 
мышления, витала давно. Педагоги и в прошлые времена искали способы, позволяющие более 
эффективно достигать целей образования. Когда-то надежды возлагались на математику, затем на 
латынь и греческий, на логику и риторику. В последние десятилетия ХХ века много надежд 
возлагалось на компьютерное обучение. Время показало, что все эти предметы полезны, являются 
хорошим тренингом, и все же не расковывают возможности интеллекта, не обеспечивают 
самостоятельность мышления, моральную зрелость и социальную ответственность.  

Разработчики программы “Философия для детей” утверждают, что древняя дисциплина 
философия является самым эффективным рычагом для развития мышления. Вечно проблемный, 
“вопрошающий” характер философии, допущение поливариантных ответов, рефлексивное 
отношение к инструментам познания, требование логичности и последовательности, 
задействованность в ней когнитивных, этических и эстетических способностей сознания делают ее 
инструменты уникальными и незаменимыми для выработки навыков недогматичного, гибкого, 
контекстуального и одновременно строгого и доказательного мышления. Универсальность 
философских категорий позволяет преодолеть фрагментарность школьного знания, сделать его 
связным и осмысленным для детского восприятия. Не говоря уже о том, что для вступающих в 
жизнь людей дисциплинарные рамки философии дают возможность рассуждать на самые 
различные, в том числе и моральные и “смысложизненные”, сюжеты, тем самым рефлексивно, не 
стихийно, определяться в своих жизненных ориентирах. И еще. Философское знание дает 
возможность искать эти ориентиры на универсалистком, уровне, что немаловажно для нашего, 
раздираемого национальными, политическими и религиозными распрями, мира. Математика, 
история, языки и литература, компьютерное обучение и всякие другие “предметы” не имеют таких 
инструментов [1]. 

Поэтому сделаем смелое заявление: ФИЛОСОФИЯ МОЖЕТ И ДОЛЖНА СТАТЬ 
ПАРАДИГМОЙ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Это означает построение других школьных 
дисциплин по модели философского дискурса и исследования. Программа “Философия для детей” 
является теоретическим обоснованием и экспериментальным подтверждением этого тезиса. 

Сама по себе идея об использовании философии в школьном образовании, конечно, не нова. 
Философы давно подмечали сходство детских вопросов с наивным вопрошанием греческой 
философии (из которых возникли наука и культура). Они говорили о том, что ребенку в его 
интеллектуальном поиске необходима помощь, что общество и образование поступают неразумно, 
не допуская детей к богатству, накопленному в профессиональной философии. Одним из первых 
эту мысль высказал Руссо. Гегель, имевший опыт преподавания в гимназии, советовал начинать 
изучение философии в юношеском возрасте, когда легче перевести спонтанную рефлексию в 
саморефлексию. По этому вопросу им была написана докладная записка в Королевский 
департамент по делам религии, образования и медицины, на которую, правда, не последовала 
реакция (“О преподавании философии в гимназии”, 1822 г.). В прошлом веке русский писатель 
П.Д.Боборыкин, познакомившись с экспериментами по преподаванию философии во французских 
лицеях, всячески ратовал за внедрение ее в российские гимназии. Лев Толстой, как мы знаем, писал 
с этой целью моральные рассказы для детей [2].  

Попытки ввести элементы философии, чаще всего логики и психологии, в Украине 
предпринимались и в конце ХIХ, и в ХХ вв. После войны Сталин, движимый ностальгическими 
воспоминаниями юности, разрешил ввести логику в качестве школьного предмета. Вскоре из-за 
отсутствия специалистов этот предмет был изъят из программы. Уже на нашей памяти под 
вывеской приобщения школьников к философии, на деле же идеологической обработки умов, в 
старшие классы был введен предмет “Обществоведение” с соответствующим учебником. 
Составленный из декларативных, бездоказательных положений, учебник не будил, а замораживал 
мысль. Рассчитанный на заучивание, а не осмысливание, он скорее отвращал детей от философии, 
нежели привлекал к ней: и наверное, сыграл не последнюю роль в создании у образованных людей 
нашей страны негативного образа философии [2]. 
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Конечно, были философы-профессионалы, которые как могли знакомили детей с 
интеллектуально-рациональным потенциалом философии. Я имею в виду прежде всего издание 
популярных книг по логике (например. увлекательные, с множеством остроумных находок, книги 
по логике А.Ивина и др.). Элементарный курс логики, обычно преподаваемый в школе, при всей 
его нужности и полезности для выработки навыков грамотного рассуждения, все же не дает то, что 
дают философские занятия. Просто логика не учит тому, как применять ее к предметам различных 
дисциплин, как работать с меняющимся контекстом, с ценностными и моральными суждениями. То 
же самое можно сказать про популярные книги по философии, рассчитанные на школьников. Они 
безусловно тоже полезны; рассказы о великих философах, об их исканиях учат детей уважению к 
интеллектуальному подвигу и философии вообще, приобщает к традициям культуры. 

Вместе с тем вся эта литература носит не систематизирующе обучающий, а информативный 
характер, не говоря уже о том, что посильна только старшеклассникам. 

Одно из необходимых и важнейших требований, предъявляемых сегодня к любой школьной 
программе – соблюдение прав ребенка. Права включают в себя свободу от навязывания идеологии 
и многое другое, в том числе запрет на навязывание детям знаний, которые не соответствуют их 
уровню физического и психического развития. В связи с последним возникает вопрос, а не является 
ли введение философских уроков в начальную школу искусственной новацией, навязываемой детям 
в силу того, что взрослым она кажется полезной для их развития, но к которой они не созрели и 
само их мышление сопротивляется работе на абстрактно-философском языке? Вопрос этот часто 
задавался разработчикам Программы и по вполне понятной причине – в силу бытующего 
представления о природе мышления ребенка. 

Известно, что в педагогике и детской психологии – и зарубежной, и нашей – на протяжении 
десятилетий господствовала установка Жана Пиаже, согласно которой способность к абстрактному 
мышлению появляется у человека в 10-12 лет, а до этого ребенок мыслит конкретно – перцептивно 
и аффективно. Школьным программам надлежало строится с учетом этого естественного порога и 
не навязывать малышам то, что они по своей природе не в состоянии делать. В 70-х гг. эта 
установка Пиаже повсеместно стала подвергаться критике и порог стал понижаться. Немалую роль 
сыграли свидетельства психологии и когнитивных наук о важности именно в ранний период 
нарабатывать и тренировать разнообразные мыслительные и поведенческие навыки, в том числе 
навыки мыслить с помощью абстрактных категорий. Однако в школьных программах установка 
Пиаже до сих пор не изжила себя [2]. 

Мы исходим из мысли, что в развитии интеллекта нет резких качественных скачков. 
Способность к абстрактному мышлению присутствует и у ребенка младшего возраста; 
перцептивное и аффективное восприятие мира невозможно без мышления высшего порядка [4]. 
Поэтому абстрактные философские рассуждения вполне доступны мышлению детей; весь вопрос 
как и в какой форме им обучать. Философия для детей не является искусственной новацией, 
навязываемой детям; она, может быть, в наибольшей мере соответствует их естественным 
склонностям. Опирается на такие, присущие детям, чувства как любознательность, удивление, 
потребность осваивать мир в игровой манере и получать от этого удовольствие, склонность к 
приключениям, в том числе и интеллектуальным. Интеллектуальная игра достаточно эффективно 
выполняет функцию постижения мира в том случае, когда в ней задействованы положительные 
эмоции; программа по философии должна строиться с опорой на такие когнитивные эмоции как 
игра воображения, радость от загадывания и разгадывания загадок, участие в детективном поиске 
истины, удовольствие от обнаружения удовлетворительного ответа и т.д. Иначе говоря, 
разработчики Программы усматривают в философствовании такую же роль для интеллекта, какую 
спортивная игра выполняет для развития мускульно-двигательной системы.  

Психологи утверждают, что интеллект человека способен развиваться в течение 
сравнительно короткого периода жизни – примерно с 4 до 6-7 лет. Многие ученые полагают, что 
примерно 70-80% способностей даны от природы и только 20-30% от обучения в социуме [3, 34]. 
Некоторые отводят социуму еще меньший процент. Принятие генетического фактора за 
определяющий означает, что если человек рожден умным, то он и останется умным, а если глупым, 
то он и будет таковым. Разработчики программы не входят в обсуждение научной проблемы 
природных и приобретенных диспозиций; они поднимают другой вопрос: социум не всегда 
предоставляет адекватные средства для активизации интеллектуального потенциала человека. Мы 
убеждены, что если не упустить момент, поддержать и систематически стимулировать 
свойственные всем детям качества – удивление перед миром, любознательность, вопрошание, 
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желание найти объяснение, которые рутинная школьная программа, ориентированная в 
значительной мере на память и усвоение информации, обычно гасит, порог биологической 
заданности интеллекта может быть снижен или, точнее, максимально могут быть задействованы 
резервы интеллекта, которые обычно не используются. 

Поэтому вполне обоснованной представляется одна из главных установок разработчиков 
“Философии для детей”, а именно: что дети стихийно и естественно тяготеют к философствованию. 
Владея языком, а вместе с ним логикой, способны к разумному, критериальному рассуждению. 
Философия даёт детям средство, с помощью которого тайное содержание взрослой учёности может 
быть декадировано и транслировано на обычный язык. Оно открывает им доступ в мир, который 
согласно традиции, должен быть ограничен небольшим числом взрослых людей. [5] 

Говоря о возможностях философии в сфере школьного образования и ее приоритетности 
как дисциплины для развития разумного мышления, имеется в виду, что не всякая философия 
годится для этих целей. Авторитарно-догматические, навязывающие жесткое “мировоззрение”, 
скептические и релятивистские, сеющие недоверие к человеческому разуму и идее Просвещения, 
элитарно-снобистские, превращающие философию в эстетическую интеллектуальную игру, для 
этой цели не годятся. Для того, чтобы служить целям образования XXI века, философия сама 
должна быть разумной, недогматичной, гуманной и верной идеалам Просвещения. И что 
немаловажно, использовать современную педагогическую технологию и демократические методы 
трансляции философского знания. 
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SUMMARY 
 

In the article a ground a thesis is given about priority of philosophy in teaching of reasonableness 
of children. By an alternative a project «Philosophy for children» becomes traditional school education. 
Purpose of which to show that philosophy can and must become the paradigm of school education. 

 
 

          Н.Н. МАМАЙ  
 

КОНЦЕПЦИЯ ЛИЧНОСТИ 
В ПЬЕСЕ Л. АНДРЕЕВА «САВВА» 

 
В прозе и драматургии Л. Андреева достаточно четко просматриваются несколько типов 

самореализации личности. С этой точки зрения представляет интерес концепция личности, 
выраженная писателем в пьесе «Савва», в которой тип героя-индивидуалиста в драматургии Л. 
Андреева встречается впервые. 

Исследователи, изучавшие драматургию Л. Андреева, рассматривали проблематику пьесы в 
религиозном аспекте (Д. Мережковский [1]),  религиозно-мифологическом  (А. Татаринов [2]), 
социально-психологическом (Д. Башкиров [3], Б. Бугров [4, с. 13 – 15], К. Муратова [5, с. 515 – 
516], Ю. Чирва [6, с. 12 – 14] и др.). А. Кугель [7] и Л. Геллер [8, с. 101] сравнивали центрального 
героя пьесы со сверхчеловеком Ф. Ницше, В. Келдыш [9, с. 241 – 242] увидел в пьесе 
метафизическую проблематику. При этом концепция личности в произведении в философском 
аспекте не рассматривалась подробно. 
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Таким образом, в статье ставится цель проанализироавать авторскую концепцию личности в 
пьесе «Савва» в философском аспекте, что отвечает назревшей проблеме более широкого и 
углубленного осмысления философских идей в творчестве Л. Андреева. 

В  пьесе  «Савва»,  отличающейся  смысловой  сложностью,  жизненные  философии 
представлены  Саввой,  Царем  Иродом,  Сперанским,  Тюхой. 

Мировоззрение  Саввы  является  выражением  социальной  проблематики  пьесы.  Он  
восстает  против  общественного  устройства  жизни  и  современной  цивилизации:  науки,  
искусства,  религии,  –  всего,  что,  по  его  мнению,  порождает  несправедливость,  зло  и  
страдания  существующего  мира. 

Для  Сперанского,  недоучившегося  семинариста,  познакомившегося  с  азами  
идеалистической  философии,  все  окружающее  не  существует  в  действительности,  –  это  
только  «сонная  греза»  [10, с. 393],  и  правду  знают  лишь  мертвые,  потому  что  у  них  в  голове  
уже  ничего  «не  совершается». 
Царь  Ирод,  религиозный  мистик,  предстает  познавшим  некую  религиозную  истину,  в  
противоположность  которой  мир  монастыря  приобретает  значение  метафизической  реальности,  
управляемой  дьяволом,  который,  по  свидетельству  послушника  Кондратия,  является  монахам  
«в  своем  естественном  виде»  [10, с. 388]. 
За  всеми  этими  значениями  скрывается  другая  реальность  –  мир  неуправляемого  хаоса,  по  
отношению  к  которому  визуально  воспринимаемая  действительность  является  ложной:  
«Никакого  Бога  нет...  И  дьявола  нет.  Ничего  нет.  И  людей  тоже  нет.  И  зверей  тоже  нет...  
Рожи  одни  есть.  Множество  рож...  они  мимо  меня  так  и  скачут,  так  и  плывут» [10, с. 379],  –  
говорит  Тюха,  «истинный  герой  драмы»  [11,                с. 382] (по выражению Л. Андреева). 

Без  сомнения,  на  концепцию  личности в пьесе повлияли  философские  идеи                         
А.  Шопенгауэра,  Э.  Гартмана,  Ф.  Ницше, учениями которых увлекался писатель. 

В связи с этим следует отметить, что представление о человеке имеет отличия в системах 
А. Шопенгауэра и Э. Гартмана. 

У Гартмана в человеке заложены «многие инстинкты, которые служат противовесом 
необходимому злу, т. е. эгоизму, как–то: сострадание, доброжелательность, благодарность, чувство 
правды и влечение к возмездию. Все эти инстинкты не только устраняют много зла, но ведут за 
собою положительные благодеяния» [12, с. 247]. 

Интеллект у А. Шопенгауэра, как и сознание у Э. Гартмана, вторичен, производен. 
Интеллект и сознание – это лишь орудия воли, которые она создала для достижения своих целей. 
Следовательно, эгоизм и инстинкт самосохранения, выражающиеся во взаимоистреблении 
индивидуумов, зле, безнравственности, притеснении других для собственной выгоды – это 
проявление воли, поскольку она вынуждена жертвовать единичным для сохранения целого. Но 
слова Шопенгауэра  о животности человеческой природы («человек, ... дикое, ужасное животное» 
[13, с. 571]) не следует относить к любому человеку. У Шопенгауэра так же, как и у Гартмана, в 
человеке заложены положительные качества. Он считает, что в каждом присутствуют импульсы 
эгоизма, злобы и сострадания в различных пропорциях. Преобладание того или иного импульса 
связано с определенным типом характера. Для философа индивид не может выйти из 
индивидуальности, определяемой характером. Он различает характер эмпирический и характер 
приобретенный. Эмпирический характер узнается из опыта, приобретенным характером обладает 
только знающий и оценивающий свои качества, способный к самоуправлению человек.. 
Приобретенный характер обогащает личность ценностями и чувствами. 

Совсем не идеализирует человека Ф. Ницше, заявляя в связи с отрицанием религии: «Мы 
более не выводим человека из «духа», из «божества», мы отодвинули его в ряды животных. Мы 
считаем его сильнейшим животным ...» [14, с. 640]. 

Принимая во вниманиие концепцию А. Шопенгауэра, Савву можно расценивать как 
человека с приобретенным типом характера: он не мирится с окружающим злом и 
несправедливостью и стремится переустроить жизнь по своему образцу. 

Савва, по словам Л. Андреева,  – «атеист, молодой и  воинствующий» [15, с. 130]. Поэтому 
вполне закономерным является то, что  после публикации произведения в критике появились 
суждения о  политической позиции автора «Саввы». Например, Д. Овсянников – Куликовский,  
охарактеризовавший персонажей пьесы с психо–патологической стороны,  назвал Савву 
анархистом с «зачатками религиозного умопомешательства»  [15, с. 274].  

Л. Андреев стремился показать в «Савве» «синтез российского мятежного  духа в 
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различных крайних его проявлениях» [15, с. 518], поэтому герои  пьесы скорее не выражают 
определенную общественную позицию, а  по-своему протестуют против инертности и уродства 
окружающей  действительности. 

Савва Тропинин, индивидуалист и бунтарь по убеждению, делит все  человечество на себя и 
«других» [10, с. 380], отзываясь о них  высокомерно-пренебрежительно: «Дрянной народ» [10, с. 
381]. В людях  Савву возмущает инертность и ограниченность, рабское приятие  несовершенной 
жизни. Даже о террористах он отзывается снисходительно:  «Предложил я им как–то одно дельце, 
пообширнее, да они, того,  испугались. Слабоваты. Ну, я ушел от них: пусть себе упражняются в  
добродетели. Узкий народ: широты взгляда у них нет» [10, с. 383].  По мнению Саввы, стоящим 
человеком является только тот, который не  мирится  с существующим положением вещей, а делает 
жизнь по своей  мерке. Но его методы переустройства жизни архирадикальны и жестоки.  Самым 
надежным средством он считает уничтожение всего, что было  создано человеком: городов, 
литературы, искусства, поскольку ничего  нового невозможно построить на старом, и надо срыть 
все до основания,  «до голой земли» [10, с. 385]. Свое дело Савва начинает с  выступления против 
Бога, который является его злейшим врагом, решив  взорвать чудотворную икону во время 
церковного праздника, в надежде,  что затем к нему присоединятся и другие. Его не смущает 
массовое  кровопролитие, неизбежное в процессе осуществления этого замысла. Он  даже 
допускает полное истребление всего человечества, если люди вновь  повернут на старое: «Когда 
дело идет о существовании человека, тут  уже не приходится жалеть об отдельных экземплярах. 
Только бы сам  выдержал... Ну, а не выдержит, туда, значит, ему и дорога, – не в  свои, значит, сани 
сел. Мировая ошибочка произошла» [10, с. 386]. 

В речах Саввы, без сомнения, есть отголоски идей Ф. Ницше, высказанных  немецким 
философом в «Заратустре», «Антихристе», «Сумерках идолов»,  «Дневнике нигилиста», на что 
указывалось и в критике. Так, А. Кугель  увидел в анархическом проекте Саввы идеи «человеко–
бога», которому  «все дозволено», волновавшие гениальный ум Достоевского и Ницше»  [7, с. 584]. 
«Гораздо глубже, чем Горький, Андреев воспринял идеи  Ницше и совсем не так уж неудачно 
воплотил их в образах Иуды  Искариота или Саввы, – пишет Л. Геллер, – (к слову сказать, именно  
в «Савве», задолго до футуристов и Пролеткульта, прозвучал призыв  сжечь Рафаэлей, Тицианов, 
Третьяковскую галерею, чтобы освободить  человека для новой жизни)» [8, с. 101]. 

Антирелигиозная позиция и радикализм Саввы противопоставляются в пьесе христианской 
пассивности и идее «непротивления злу».  

По–своему протестуют против лживости, жестокости и несовершенства  современной 
жизни и Царь Ирод, Сперанский и Тюха, жизненная философия  которых выявляется в разговоре с 
Саввой. Общим в мировоззрении этих  героев является индивидуалистическое отъединение от 
страшной  действительности, обнажающее трагизм человеческого существования, на  что указывал 
и автор: «Многие серьезно подумывают, что это призыв к  анархии, – писал Л. Андреев К. 
Станиславскому. – А это – еще раз и  еще раз трагическое жизни, тоска о светлом, загадка смерти» 
[11,  с. 382]. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 
1. На концепцию личности, выраженную в пьесе «Савва», повлияли философские идеи А. 

Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше: иллюзорности бытия и лежащей в его основе 
иррациональной хаотической силы, крушенияидолов и христианской религии как «decadans», идея 
животности человеческой природы. 

2. В отношении понимания иррационального слоя человеческой психики Л. Андреев более 
близок к Э. Гартману и А. Шопенгауэру, чем к Ф. Ницше. В подсознательной сфере, по                  
Л. Андрееву, наряду с разрушительными инстинктами находятся и положительные, 
противостоящие злу. 

3. Для центрального героя пьесы свойственно стремление к самопожертвованию во имя 
светлого идеала. Но методы, с помощью которых он стремится реализовать свой замысел, 
архирадикальны и жестоки, то есть по существу своему также антигуманны, как и у ницшеанского 
сверхчеловека, с которым Савву сближает и презрение к обыкновенным людям. 

Дальнейшее исследование концепции личности в творчестве Л. Андреева позволит 
выделить другие типы самореализации героев-индивидуалистов, не принимающих мир в том или 
ином отношении и выражающих это неприятие в определенном аспекте, проанализировать 
эволюцию индивидуалистического мировоззрения. 
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SUMMARY 
 

In the article is analisyed conception of personality expressed in the play of L. Andreyev “Savva” 
in the philosophical aspect. Is surveyed coordination of the points of view of L. Andreyev with the ideas of 
F. Nitzsche, A. Schopenhauer, E. Hartmann in the context of this problem. 

 
 

О.И. ПЛАКСИНА  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
ЗА СЧЕТ ИНТЕГРАЦИИ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗМЕРЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Изучение общественных отношений на рубеже тысячелетий приобретает все более 

междисциплинарный характер [см. 20, с. 64]. Концепт «устойчивое развитие общества», введенный 
в научный оборот в конце ХХ века, испытывает постоянное внимание ученых разных научных 
отраслей (экономисты, экологи, демографы, политологи, футурологи, в последние годы к ним 
присоединились и философы (см. [17], [18]). В литературе освещены генезис социальных связей, 
основные закономерности развития социальных групп, образовательная парадигма (генезис идей и 
систем). Большое внимание гуманизации образования уделялось в работах украинских философов 
С.И. Подмазина и М.И. Романенко (см. [13], [14],[15]), однако до сих пор не выделена проблема 
взаимодействия экзистенциального и гносеологического измерений образования под углом зрения 
устойчивого развития общества, в особенности, современного. Поэтому исследование, 
направленное на решение данной проблемы, является актуальным. Цель настоящего исследования 
– изучить влияние взаимодействия экзистенциального и гносеологического измерений образования 
на формирование предпосылок устойчивого развития общества. Эта цель достигается посредством 
решения таких задач: выявить, влияет ли на устойчивое развитие общества образование 
(образованность) людей; охарактеризовать образование индустриальной и постиндустриальной 
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ступени развития общества; определиться с тем, что можно и нужно предпринять для содействия 
образовательной сферы именно устойчивому развитию общества.  

Уровень образования людей и устойчивость развития общества 
Под устойчивым развитием мы понимаем особый тип развития сложной, состоящей из двух 

компонентов системы (человеческое общество – окружающая его природная среда на нашей 
планете), который «предполагает не только поддержание системы в состоянии динамического 
равновесия, но также ее целенаправленное изменение на основе применения достижений науки и 
техники в направлении, обеспечивающем более устойчивое ее состояние и, одновременно, более 
успешное ее функционирование в интересах нынешнего и будущих поколений людей» [17, с.25]. 
Из данного определения явствует,  что устойчивое развитие общества не исключает, а, напротив, 
имплицитно содержит в себе (в нескольких местах) фактор образования, полученного человеком. 
Очевидно также, что сейчас человечество образованнее в процентном соотношении по сравнению 
с прошлым (рабовладением или феодализмом), но одновременно – экологический кризис сильнее, 
социальная конфликтность выше1 и оружие массового поражения изощреннее, масштабнее, чем 
прежде. Известно и то, что образованные личности ХХ-ХХІ вв. проявляли себя как вершинами 
святости и величия духа, так и позором рода человеческого. Еще одной проблемой выступает 
утрата смысла жизни как отличительная черта ХХ-ХХІ вв. По словам В. Франкла, «в отличие от 
животных, инстинкты не диктуют человеку, что ему нужно, и в отличие от человека вчерашнего 
дня традиции не диктуют, что ему должно. Не зная ни того, ни другого, он утратил ясное 
представление о том, что он хочет» [24, с. 25]. Поэтому не случайно, а закономерно то, что среди 
15 показателей кризисности социума, разработанных Российской Академией Наук в 1996 г., 
имеется такой, как количество суицидов [8].  

Итак, в настоящий период налицо определенная неустойчивость развития. Влияние же 
образования (образованности) членов общества на устойчивость его развития разновекторное: как 
положительное, так и отрицательное, а также имеет нелинейный характер2. Мы полагаем, что 
влияние это не прямое, а опосредованное и неоднозначное – через социальные и политические 
организации общества, через систему общемировоззренческих установок и идеологических 
принципов, но, прежде всего, через духовность, слагаемым которой является образованность. Мы 
разделяем позицию об образовании (и воспитании) как трансформации «духа эпохи» в структуру 
сознания, мировоззрение, духовный мир, культуру и общее естество личности» [1, с.19]. Под 
духовностью же мы понимаем способность субъекта производить идеальные продукты широкого 
спектра и оперировать ими, фокусируя вокруг ценностного ядра как жизненно важного. В 
зависимости именно от содержания ценностного ядра, от его ориентированности и нацеленности, 
от того, во имя чего будет действовать образованные индивиды, развитие общества либо будет 
устойчивым, либо нет, вплоть до термоядерной, экологической и иной катастрофы. 

Начало III тысячелетия высветило в нашем бытии диссонанс между возросшим интересом 
людей к своему внутреннему миру и некоторыми тенденциями духовного развития. В частности, 
это бесконечное реформирование отечественной высшей и средней школы и нарекание на нее со 
стороны граждан и государства, и переизбыток информации в нашей жизни. Это также возросшая 
массовость и доступность знаний, оборотная сторона которой – девальвация знаний, 
распространение нелюбопытства, некритичности восприятия и невежества. Наконец, это 
технократизм, сциентизм, идеологизированность, коммерциализация и омассовление жизни, 
унаследованные от индустриального общества, проникшие и в сферу образования, они углубляют 
разъединенность людей и препятствуют устойчивому развитию общества.  

                                                 
1 По данным А.П. Федотова, за 5000 лет человеческой истории было 15 000 войн – в среднем, по 3 
войны в год. ХХ в. принес около 500 войн и военных конфликтов, в которых погибло около 100 
млн. человек. В последней трети ХХ в. частота войн и военных конфликтов резко возросла с 10 до 
35 в год, что свидетельствует о резком росте напряженности внутри мирового сообщества [22, 
с.154] .    
2 Так, например, в одном из современных социально-философских исследований Н.Ю. Тарасова 
предложила три модели социокультурной идентификации общества: технократическую, 
культурологическую и паритетную [21, с.12-13], уровень образования людей в которых очень 
близок, не имеет глобальных отличий, однако устойчивость развития в них различается 
существенно, наименьшая она в технократической модели. 
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Ныне образовательные параметры и парадигма трансформируются в ходе глобализации и 
становления информационного общества, а образование и наука становятся не ординарными, 
наряду с другими факторами, а ведущим, детерминирующим фактором общественного 
производства3. Их решающая роль обусловлена определенными составляющими современной 
жизни, влияние которых друг на друга и на образование является взаимным. Во-первых, это 
человеческий капитал как источник и индикатор развития «экономики знаний» (термин Ф. 
Махлупа) – инновационного высокотехнологического информационного социума (в отличие от 
ВВП в индустриальном обществе), по существу, это – актив, приносящий доход его владельцу, и 
его потенциал. Благополучие любого общества невозможно без инвестиций в него. Человеческий 
капитал составляют общие и специальные навыки; первые прививаются в сфере образования, а 
вторые приобретаются в непосредственной деятельности, но от уровня образования зависят. 
Второй фактор – это информация и умение ее использовать, творчески и результативно усвоить ее 
(информация становится товаром и наряду с информационными технологиями занимает ключевое 
место в экономике общества), умение творчески и свободно мыслить, гибко переориентироваться в 
необычных обстоятельствах, преодолевать границы стереотипов, что в настоящее время как раз и 
определяет лидеров мира. Т.е. не объем полученных в ходе образования знаний, а личностные 
качества специалистов и профессиональные навыки выходят на первый план: способность к 
самостоятельному труду, к гибкой смене специализации, к непрерывному повышению своей 
профессиональной квалификации, самосовершенствование личности. 

Человеческий капитал и информация изменяют содержание и форму образования на 
постиндустриальном этапе: со стандартизированного, массового – на индивидуализированное, не 
стандартизированное, с широкой диверсификацией учебных методик. Его специфику задает 
взаимная открытость участников, она возможна и совершается, в частности, благодаря посреднику-
проводнику символу, который предшествует действительному рождению человека и мышлению 
его как «пробуждению-правоспоминанию» [9, с.71]. В информационном обществе же 
символическая деятельность человека расширяется. Письменная коммуникация (книжная культура) 
как основа образования дополняется (и вытесняется ?) визуальным рядом и численной формой 
информации, растет роль коммуникативных технологий: способ получения информации становится 
фактором социальной дифференциации (вплоть до формирования социальных систем). Здесь 
имеется опасность тотального компьютерного контроля над личностью, ведь информационные 
технологии могут сделать ее абсолютно «прозрачной» для административного аппарата, а, значит 
нарушить права и свободу человека. Поскольку (согласимся с В.И. Воловиком) объективным 
критерием социального прогресса является «возрастание степени реально достижимой свободы» [4, 
С.120], то такой контроль, несомненно, означает социальный регресс. 
Образовательный инструментарий и предпосылки устойчивого развития общества 

Человеческий капитал формируется под воздействием культуры (или ее отсутствия), как 
индивидуальной, так и национальной, поэтому, в условиях непрерывного образования и 
международных его стандартов, ради устойчивости развития общества необходима 
сбалансированность «знаниевости» (информативности и коммуникативности) обучащегося 
индивида – этикой гуманистических ценностей (синоним – этика ответственности). Она – 
действенное средство предотвращения и снятия ограниченности индивидов, ведь с точки зрения 
К.–О. Апеля, разделяемой нами, в настоящее время «впервые в истории человеческого рода люди 
оказались перед задачей принятия солидарной ответственности за последствия их действий в 
планетарном масштабе..., этому требованию должна отвечать интерсубъективная значимость норм 
или основополагающих принципов этики ответственности» [2, с.360].  Образование, пронизанное и 
сфокусированное такой этикой, будет иметь экзистенциальную весомость4 и личностную 
ориентированность [13] и выступит одной из детерминант не одномерного и прерывистого, а 
именно устойчивого развития общества.  

                                                 
3 Это убедительно иллюстрирует П. Сорокин таблицей исторической динамики технических 
изобретений и научных открытий: показатели веков упадка в ней исчисляются единицами, в века 
подъема и расцвета они всего на порядок выше, в рамках сотни (VI в. до н.э. – 31, I в. н.э. -60, XIV 
в. – 65 после спада), а далее они возрастают в геометрической прогрессии (XVII в. – 691, XVIІI в. – 
1574, XIX в- 8527, и в 1900-1908 гг. – 862) [19, с.467]. 
4 По М. Шелеру: «Образование является категорией бытия, а не знания и переживания. … 
Образование – образ совокупного человеческого бытия» [26, С. 38]. 
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Общечеловеческие ценности не допускают навязывания исторически чуждых и враждебных 
собственной культуре духовных ценностей. К общечеловеческим гуманистическим ценностям, по 
нашему мнению, принадлежат ценности, необходимые субъектам всех культур для жизни в едином 
цивилизованном сообществе. Это здоровье, заботливое отношение к природе, сочувствие и любовь 
к другим людям, толерантность, справедливость, достоинство и самообладание, свобода и совесть, 
такие ключевые качества феномена социального как созидательность и осмысленность [11],[12], 
ответственность, развитие и востребованность человеческого капитала5 и т.п. Включать ли в этот 
перечень религиозность и религиозную веру? Считаем, что нет, ведь это частное личное дело 
каждого человека, его индивидуальный мировоззренческий выбор. Религиозность же на фоне 
разнообразия религий выступает локально-общностной, не универсальной, не всеобщей реалией, и 
далеко не все религии основываются на общечеловеческих ценностях (например, сатанизм, многие 
харизматические культы). По нашему мнению, гуманистическим ценностям присущи такие 
характерные черты: фундаментальность, универсальность, требование аподиктичности, 
абсолютность, автономность, в определенной мере надисторичность.  

Общечеловеческие ценности не заимствуются, но актуализируются национальной культурой, 
в той степени, в которой органично «прорастают» из ее специфики. Соответственно, в ходе 
образования их невозможно навязать или «привить» учащемуся в виде «идеологической 
инъекции». Полагаем, что эти ценности могут быть лишь «у-своены» человеком («станут своими»), 
в результате соединения, «сплава» гносеологического измерения образования с экзистенциальным 
(ныне, к сожалению,  превалирует гносеологическое как приращение знаний и познавательных 
умений и навыков). Экзистенциальное измерение образования имеет множество проявлений, одно 
из них – это проблемная ситуация как способ обучения (где насущно и сущностно индивид учится 
делать выбор и разрешать проблему) и др. Данное измерение исходит из глубокой 
востребованности личностного переживания, опыта учащегося и укорененности знаний в них (в его 
«внутренней Вселенной»), а также опирается на взаимооткрытость субъектов и сфокусированность 
на со-бытии. Последнее, по Х. Ортега-и-Гассету, представляет постоянно повторяющуюся встречу 
с беспокойной возмущающей микровселенной Другого, где со-вмещаются уникальные жизни и 
миры людей [10, с. 289]. Происходит включение важного механизма диалогичности и 
контактирование без предубеждений, когда, по Г. Гадамеру, «герменевтически воспитанное 
сознание должно быть с самого начала готово воспринимать инаковость текста» [6, с. 321], а, 
следовательно, отказ от агрессии и конфронтации, как и от монопольного владения истиной. 

Такая пограничность, пребывание «на грани сосуществования с Другим» (с педагогом и 
соучениками) в процессе образования побуждают преодолевать эгоизм и свою ограниченность без 
утраты своей самобытности, самоопределяться именно через сотворчество (а не ремесленничество, 
не примитивное подражание), подниматься до озарения, инсайта. Действительно, по Н. Бердяеву, 
«только переживающий в себе все мировое, … победивший в себе эгоистическое…, 
освободившийся от себя отдельного и оторванного силен быть творцом и лицом» [3, с. 256]. Итак, 
именно экзистенциальное измерение образования вызывает к жизни неповторимые личностные 
способности и задатки, позволяет человеку ощутить самоценность своей уникальности и 
подлинности и восполняет гносеологическое измерение, а образование в целом становится 
экзистенциальным переосмыслением и изменением бытия человека и его адекватным 
самоидентифицированием. Образование с таким содержанием будет выполнять 
системообразующую функцию относительно других сфер современного социума, а раскрытый 
выше особый потенциал образования позволяет ему возвыситься до уровня философии педагогики. 
Последняя, по словам В.И. Воловика, выступает как «одна из форм теоретически сформированного 
мировоззрения, форма экспликации, развертывания и перестройки структур, которые определяют 
отношение человека к миру и мир в отношении к человеку, проявляющаяся во взаимной связи 
сменяющих друг друга поколений … социального организма на определенной стадии его 
исторического развития» [5, с.10].   

Взаимодействие экзистенциального и гносеологического измерений образования не 
ограничивается формированием некоей «суммы знаний», понятийного аппарата, а результируется в 
создании картины мира или мировоззрении. Ныне, особенно на Западе, встречается тенденция к 

                                                 
5 Ведь мощный ресурс может использоваться неэффективно – высокообразованные специалисты 
работают не по профилю, вместо того, чтобы обеспечить инновационный прорыв. 
Востребованность кадров является также показателем эффективности образования. 
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изъятию мировоззрения личности из-под влияния образования – как якобы ее раскрепощения, 
освобождения от идеологического (и тоталитарного) прессинга, вплоть до объявления 
мировоззрения приватной частной сферой конкретного индивида, на которую вправе влиять лишь 
его близкое окружение (друзья, семья). Есть и предложение о технологизации образовательной 
практики: педагог создает своеобразную социокультурную педагогическую среду, «когда 
конкретная ситуация, а не сам учитель будет учить ученика размышлять и делать собственные 
выводы» [16, с.22]. Но, каким образом и куда учитель аннигилируется из этой ситуации? По 
нашему мнению, такое невозможно разделить, а, значит, и осуществить.  

Здесь открытым остается вопрос о том, затрагивать ли педагогу мировоззрение учащихся. 
Действительно имеется проблема: с одной стороны, нужны ограничения действиям «инженеров 
человеческих душ» от тоталитаризма, с другой – зрелое, полноценное мировоззрение не 
сформируется «в гордом одиночестве» или малом мещанском мирке, но – лишь усеченное, 
раздробленное, фрагментарное, «взгляд из погреба».  В худшем случае это будет не личность, а 
«человекоподобное растение», «мыслящий тростник»  без мировоззрения, что, по справедливому 
замечанию А. Швейцера, «для общества, как и для индивида … представляет собой патологическое 
нарушение высшего чувства ориентирования» [25, с. 83]. В лучшем случае будет необходимо 
восстанавливать раздробленность мировоззрения («раздробленность культуры – … убогость 
мировоззрения» усредненного современника, по П. Фейерабенду [23, с. 544]). Но зачем пускать 
дело на самотек, чтобы потом тратить силы на исправление и возрождение?! Лишь в широком 
взаимодействии учащегося (в том числе, и с педагогами с их сложившимся мировоззрением), в 
сопричастности ближним и дальним субъектам и миру у него сложится определенная целостная 
картина мира. Перекликается с этим выводом и оценка Л.Д. Кривеги: «Мировоззренческая 
ориентация – это усилие субъекта, а не навязывание доминирующей ориентации по отношению к 
нему. Силовое мировоззренческое поле [в нашем контексте, – педагога. – О.П.] есть приглашающая 
сила, не столько рамки, в которые надо втиснуться, сколько вызов» [7, с.50-51– подчеркнуто нами. 
– О.П.]. 

Особо отметим, что философия играет ключевую роль для обозначенных выше реалий – 
образования, устойчивого развития общества и мировоззрения. Мы отстаиваем обязательность и 
необходимость философии как фундамента и ядра образования, способствующего именно 
устойчивости социального развития. Во-первых, потому, что философия формирует и отражает 
мировоззрение (рефлектирует над мировоззрением). Ведь одно дело – осуществлять этот процесс 
стихийно, обыденным путем, другое дело – сознательно, с использованием философского 
инструментария (методов и категорий). В последнем случае у личности формируется собственная 
философская культура – мера и характер усвоения философских знаний, степень овладения 
навыками философского объяснения действительности, зрелость философского ядра этого 
человека, и, мы убеждены, действенная практическая отдача обществу со стороны данной 
личности. Во-вторых, философия (в отличии от мифологии) создает системно-целостное 
представление о мире и вскрывает законы, закономерности, тенденции революционного изменения 
мира, причем, необходимо личное гражданское мужество для философских обобщений актуальных 
проблем современности. И хотя любая теория не может не отходить от жизни, но философия 
поднимается над жизнью и практикой ради того, чтобы осознать, направить, организовать эту 
самую жизнь, и – приблизиться к реальности. Существующее в массовом сознании выражение 
«нельзя уйти от судьбы» в действительности означает: нельзя уйти от неминуемых последствий 
своих собственных действий, и в этом плане философия обращена именно к судьбе, и не только 
отдельной личности, но к исторической судьбе человечества. Разработка именно философских 
подходов к формированию современной системы образования и философского ядра, адекватного 
устойчивости развития общества, как раз и представляют перспективы дальнейших исследований 
по данной проблематике. 

Заключение     
Итак, в исследовании показано, что, баланс «знаниевости» и этики гуманистических 

ценностей способствует интеграции экзистенциального и гносеологического измерений 
образования, усиливает системообразующую его функцию относительно других сфер в 
современном социуме. Такая сбалансированность является гарантом достойных и более 
совершенных ответов человечества на глобальные вызовы современности, что и будет залогом 
именно устойчивости (а не шаткости и односторонности) развития общества. При этом на этапе 
постиндустриального общества возрастает роль философии образования в вопросах формирования 
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адекватной модели системы образования, способной выступить одной из действенных предпосылок 
устойчивого развития общества.  
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SUMMARY 

 
Balance of «knowledge-ability» and ethics of humanistic values makes for integration of 

existential and gnoseological aspects of education and its system-creating function to other spheres in 
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society. Such balance guarantees for worthy and more perfect answers of humanity on the modern global 
challenges and the exactly sustainable (instead of unsteadiness and one-sidedness) development of society. 
Thus on the stage of postindustrial society the role of philosophy of education increases in forming the 
adequate model of the educational system, which will be one of effective pre-conditions of steadiness of 
social development.  
 
 

Л.Є. ЧЕРНОВА 
 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 
Метою даної статі є розглянути складну систему  соціальних відносин на рівні  терито-

ріальної громади і   позначити роль етнонаціональних спільнот як суб’єктів соціальної дії та 
міжетнічних відносин в громаді. 
 Як підкреслює І.Курас,  при створенні незалежної держави та реформуванні суспільства  
суттєвою похибкою була абсолютизація ідеї та ролі державності в ущерб розвитку механізмів 
самоврядування. Особливістю трансформацій пострадянських країн було значне випередження 
державою недержавних  суспільних асоціацій за рівнем дієздатності і фактичного домінування 
держави в процесах регулювання соціальних відносин. Внаслідок чого, відбулась інверсія функцій 
держави та громадянського суспільства. Виникла специфічна ситуація: коли держава повинна 
всебічно сприяти розвитку структур та елементів самодіяльності громадян через політику 
самообмеження.  [1, 16-17] 

Соціально-територіальні спільноти – це сукупності людей, об'єднаних відношенням до 
окремої господарсько-освоєної території. Самі люди можуть усвідомлювати або не усвідомлювати 
приналежність і спільність за даною ознакою. Поселенські спільноти мають тільки одну спільну 
рису – місце проживання, за іншими параметрами  вони входять в  різни соціальні групи. 
Територіальні спільноти можуть бути більш –менш однорідними чи різнорідними (гетерогенними) 
у соціальному розумінні, подібно суспільству в цілому. Вони складаються із різних вікових, профе-
сійних, етнічних, соціально-економичних, культурних груп. Тому структура населення міста або 
селища описується за пропорціями груп і тенденціями їхньої мобільності. 

Важлива ознака таких  спільнот полягає в тому, що члени цієї спільноти залежать один від 
одного в повсякденному житті і здійснюють багато видів діяльності, задовольняючи свої потреби  і 
потреби інших членів спільноти.  Серед таких потреб є етнокультурні, релігійні, освітні, тощо, тому  
мешканци створюють громодянські обєднання для їх реалізації. 

 Етнонаціональні спільноти відносяться до взаємо проникаючих або перетиняючихся між 
собою  соціальних кіл (cross-cutting), члени  яких можуть не мати міжособистих відносин, [2,85]  
поєднуючись на основі спільної належності  та спільних інтересів. Їх можна вважати соціальною 
мережею відносин внутрішньо етнічного та міжетнічного характеру. 

Етнонаціональні громади –  це соціальне-політичне (загально державний рівень) або 
територіальне (локальний рівень)  громадське об’єднання реально існуючих етнонаціональних 
спільнот з метою захисту своїх прав та інтересів, збереження  етнокультурної ідентичності,  та 
представництва в органах державного та місцевого управління.  Тому громади створюють етноси 
яки не відносяться до домінуючого титульного етносу країни, але згуртовані в спільноти. Наявність 
спільноти є умовою створення громади. В той же час коли спільнота не відчуває загрози, вона не 
переходить до цього рівня дії. Метою цих дій можуть бути задоволення культурних або релігійних 
потреб або запобігання асиміляційним тенденціям.  Крім того, дії етнонаціональних громад  можуть 
мати соціально-політичний напрямок: наприклад представництво в органах влади пропорційно 
своєї долі у складі громадян поселення (країни), що з введенням пропорційного Закону виборів до 
представницьких органів влади стало важким питанням, особливо на рівні центральних органів 
влади.  

Залежно від статусу етносу етнонаціональні громади  функціонують як: 
  студентські землячества або діаспори для іммігрантських етнонаціональних груп, яки не є 

громадянами України з консульствами та етнокультурними центрами; 
 культурно-національне товариства (громадські організації) не корінних етносів, яки є 

громадянами України;  
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 етнонаціональні спільноти в якості територіальних громад з низкою спеціалізованих 
структур національних меншин;  

 релігійні  територіальні громади; 
 культурна автономія, поки як мета, корінних народів з відповідними  органами керування 

та регіональною мовою. 
 Згідно переписи населення  України 2001р. на її територіях проживає більш 130 етносів, 

більшість з них проживає дисперсно, а не компактно, що затрудняє їх інтеграцію та взаємодію. На 1 
листопада  2003 року в Україні було зареєстровано 1067 товариств та громад  національно-
культурного спрямування, з них 33 мали загальноукраїнський статус, 322 – обласний, 628 – 
міський,84 – районий [3,164]. Як бачимо, етнонаціональні об’єднання, в основному, мають терито-
ріальний статус. Це цілком природно, бо спільність та взаємодія відчувається в певних 
територіальних масштабах, вихід за межи яких перетворює цю спільноту на віртуальну (або як це 
називають сучасні фахівці дигетальну) з опосередкованими  багаторівневими відносинами.  

Головне питання в чому їм потрібна допомога державних або місцевих органів влади – це 
приміщення. В 2003р. були забезпечені приміщеннями всього 321 громадське об’єднання, з них на 
правах повної оренди – 125 організацій, на умовах пільгової оренди –79, власні приміщення були у 
60 організацій, в безплатному користуванні –  у 53, у комунальної власності – 4 [3,166]. Зовсім не 
доречними були спроби поєднати всі, або кілька етнонаціональних груп у одному приміщенні. 
Більш можливостей мають етнонаціональні територіальні громади яки підтримуються державами їх 
походження або міжнародними благодійними організаціями. Але основна маса  товариств слабка 
фінансово і їх коштів ледве вистачає на культурні заходи та програми. Відповідно до ст.16 Закону 
України «Про національні меншини в Україні» та Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» у державному та місцевому бюджетах повинні виділятися кошти на культурно – 
просвітницьку діяльність громадських об’єднань національних меншин. Тому повинен бути  
суспільний контроль за виділенням цих коштів та їх розподілом за участю представників всіх 
етнонаціональних територіальних громад. Також вони повинні брати участь в розробки програм 
національно-культурного розвитку етносів. 

 Держава та місцеві органи влади сприяють: розвитку освіти дітей та дорослих (мова, 
історія, культура) через систему дошкільних, загальноосвітніх закладів, недільних шкіл та 
університетів; діяльності культурно-національних центрів та колективів, видавницької  діяльності 
та ЗМІ на мові національних меншин. [3, 167-184]. 

Показниками життєздатності та характеристиками порівняльного аналізу 
етнонаціональних спільнот  на територіальному рівні можуть бути: демографічна структура та її 
зміни; стратифікаційний  та соціально-професіональній склад, ступень згуртованості  та частота 
внутрішніх контактів, ступень етнічної самосвідомості, ступень збереження та використовування в 
життєдіяльності національної культури та побутових традицій (або ступень асимільованості), 
участь в роботі національних територіальних  організацій. 

Співіснування та взаємодія в територіальної громаді представників різних 
етнонаціональних груп викликають різні реакції та почуття, особливо в часи економічної скрути.  
Незадоволення та почуття дискримінації виражають не тільки представники національних меншин, 
а і представники титульного етносу країни (українці). Останні роки зросли випадки проявів 
міжетнічної ворожби та ксенофобії.  

 Головною умовою подальшого розвитку громадянського суспільства та збереження 
соціального миру є формування терпимості та толерантного відношення до інших етносів. З цим 
поки ще  не дуже добре. Так студенти Придніпровської Будівельної Академії  під керівництвом 
автора методом соціометрії  провели два дослідження на тему «Міжетнічні та расові упередження у 
студентському середовищі» в 2000 і 2001р.р. Вибірка була пропорцийна віку (18-21р. і 22-25р.) та 
статі. Опитування проводились у 4-х різнофахових вузах Дніпропетровська:  майбутні 
будівельники, залізничники, гуманітарії (університет) і спортсмени. Відповідно етноси були 
узагальнені в такі підгрупи: слов’яни, араби, європейці, азіати, африканці, індуси, євреї ї ескімоси 
(для контрасту) й інші, всього 10 етнічних груп. Головним фактором  виявилась  національна при-
належність респондента, тому  що для всіх  більш привабливими стали  контакти зі своїми. 
Найменш толерантними були представники титульної (української) та другої за кількістю 
(російської) нації. Наприклад, не  бажають вчитися в однієї групі з євреями 60% респондентів-
українців та 40% російських респондентів. Але дали згоду навчатися з євреями 100% всіх інших 
національностей (їх було 13% в  загальному масиві, серед них були студенти з мусульманських 
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країн). Впливу інших факторів (фах, вік та інші) не виявлено. Також закрита для Інших (не свого 
етносу) сфера міжособистісних відносин. Найбільш не бажані  в якості подружжя і начальства для 
юнаків (за рангом відчуження): араби, індуси, азіати, євреї; для дівчат – африканці, араби, індуси, 
монголи, євреї. 

Ще одно дослідження було проведено студентами ПДАБА під керівництвом автора весною 
2006р.  на тему «Релігійна та етнічна ідентичність і толерантність населення України». Метод – 
вуличне опитування. Вибірка квотна:   місто проживання, стать та вік (рівні пропорції). Опитування 
проводилося в м.м Дніпропетровськ, Ніколаєв, Маріуполь, Кривій Ріг, Дніпродзержинськ. Всього 
опрошено 360 осіб с 18 років до 60 років. Бланк включав 13 змістових питань та соціометричні 
таблиці. Більшість  масиву (в силу номінальної більшості) вибрала українців(73%). Потім за  
позитивним вибором ідуть: руські (55%) та  полякі (10%) в позиціях: працювати / мати 
начальником. А найменш привабливі (негативні вибори) як партнери в ділової сфері були названі: 
араби (29%), китайці ( 25 %) і африканці (19%). По релігійної ідентичності   в ділових контактів  
хочуть бачити православних (71%), меншу, але позитивну оцінку получили католики (35%) і  
протестанти (22%). Інтолерантність виявлена  в першу чергу до кришнаїтів (34%), мусульман ( 25 
%) и буддистів (24%) і їудеів (22%). Особливо треба підкреслити відношення до кримських татар. 
Привабливість контактів з ними дуже низка у всіх 3 сферах життя: ділової, сусідсько-побутової та 
особистої: позитивні вибори їх  в якості партнерів коливаються від 4 (особисті відношення) до 5-6 
%, тоді як негативні від 33% до 29%. Загальний індекс толерантності до кримських татар – 0,17-0,22 
в масиві, де більшість респондентів не має з ними прямих контактів! В цілому, позитивні індекси 
толерантності виявлені або до своїх або порівняно близьких (ціннісне, культурно, історично) груп: 
українців, росіян, поляків та поширених релігій: православні (46%), католики (21%), протестанти 
(8%). Автор вважає низьке толерантне ставлення до «інших» в міжетнічних та міжконфесійних 
відносинах і не готовність до взаємодії з ними перешкодою для розвитку громадянського 
суспільства. 

В сучасних суспільствах основним носієм прав та свобод є індивід,  вин є головним суб’єктом 
дій та відносин. Його невід’ємне право на свобідне волевиявлення та добровільне об’єднання і 
участь в громадських організаціях, закріплено правовими нормами. Головне воно стало 
центральним пунктом ментальних упереджень та практик громадян. На відміну від традиційних 
суспільств, де колективне визначене первородне або корпоративне утворення є фундаментом 
соціального порядку і задає умови суспільної довіри та солідарності [4, 9-10]. В традиційних 
суспільствах соціальні прошарки та етноси існують як концентричні кола і не змішуються між 
собою, контактуючи на периферії. Розпад місцевих, територіальних, а головне примордіальних 
зв’язків характерний для індустріальних суспільств с атомізацією соціальної структури,  привів до 
посилення індивідуальних інтересів та дій і зниження значення колективної солідарності та 
відповідальності. Таки ж процеси були характерні  в радянські часи, де вони посилювалися  діями 
тоталітарного політичного режиму. Тому низьку соціальну активність та готовність до сумісних дій 
місцевого населення ми вважаємо другою перешкодою на путі к громадянському суспільству. 
Етнонаціональні громади, яки відроджують глибині природні почуття єдності та взаємодопомоги, 
можуть сприяти подоланню відчуження та неповаги до близького. 

Висновки. 
1. В історії людства діють дві сторони одного процесу розвитку суспільства: об’єднання, 

інтеграції та розмежування, відгородження у соціальному просторі. Будь-яке згуртування в 
спільноти є одночасно відокремлення від інших спільнот. Цей механізм соціальної взаємодії 
поєднує два підходи  в пізнанні та соціальних практиках: солідарності та конфлікту. Збереження та 
відтворення кордонів й меж: територіальних, соціальних, культурних, професійних, релігійних, 
етнічних – основний зміст структуризації та мобільності суспільства. Спільноти не є дискретними, 
вони контактують, впливають і створюють нові конфігурації, перетинаючись між собою. 

2. Як пише Адам Селигмен: сьогоднішнє піклування про відродження ідеї громадянського 
суспільства подібно страсному заклику до визначення нових умов  суспільної довіри в сучасних 
демократичних суспільствах, що указує на кризу тих основ довіри,  яки останні два сторіччя 
визначали сучасне політичне життя.[4, 9; переклад  укр. – Л.Ч.]   Рішення цієї задачі потребує 
сумісних зусиль науковців та громадських лідерів та політиків. 

3. В епоху глобалізації та постмодерна громади створюються як інституціональна 
форма функціонування спільнот в якості суб’єкта соціальної дії.  Це загальна тенденція, яка 
стосується не тільки етнонаціональних спільнот, а також територіальних, релігійних, тощо. Без 
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урахування цих процесів в програмах розвитку місцевого самоврядування та залучення до їх 
розробки лідерів етнонаціональних організацій  повноцінно громадянське суспільство  в Україні не 
можливе.           
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SUMMARY 

 
The article of  L.E.Chernov “Etnonational territorial communities as the element of a civil 

society”. Author considers the systems of the public relations at a level of region. The purpose of this 
article is to open the role of the etnonational communities as the subjects of social interactions and 
relations. It was described different forms and models of the etnic territorial communities, which are 
functioning in Ukraine now. Parameters of viability and characteristic of this communities and its problem 
are offered. The special attention is given to a problem of tolerance, which is considered on the basis of 
own sociological researches. In summary the author does conclusions: association and isolation is basic 
law of the structure the social world. Rule of the national minority in a society reflects a degree of 
democracy development and civil society. 
 
 

І.А. ЯРЕМЕНКО  
 

ТЕОРИЯ СТУПЕНЧАТОГО РАЗВИТИЯ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ  
Л.КОЛЬБЕРГА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК  
КОММУНИКАТИВНОГО УЧЕНИЯ Ю.ХАБЕРМАСА 

 
Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в современном обществе, 

характеризующемся возрастанием социальной напряженности, глобализацией техногенного 
пространства, порождающего высокую степень отчужденности жизненных миров, обострением 
межличностных, этнических и межнациональных конфликтов, большое значение приобретает 
решение проблемы коммуникативных взаимодействий социума. Поиск новых путей истинного 
взаимопонимания через равноправный диалог всех участников социальных процессов 
представляется актуальным и необходимым для формирования теоретических и практических 
модусов мировоззрения как современного, так и будущего общества. В этой связи 
коммуникативное учение Хабермаса выступает одной из продуктивных и перспективных теорий, 
направленных на решение многих моральных, психологических и этических проблем современного 
социокультурного пространства. Теория Ю.Хабермаса направлена на конструтивное, 
бесконфликтное решение возникающих в процессе коммуникации проблем путем их 
дискурсивного обсуждения.   

Хабермас рассматривает дискурс как высшую форму коммуникативного действия, в которой 
происходит морализация существующих норм, то есть, трансформация социо-когнитивных 
способностей человека в категории морали. 
Обосновывая приоритет морали в своей теории этики дискурса, Юрген Хабермас проявляет 
исследовательский интерес к проблемам развития морали и морального суждения. Большое 
значение для его теории представляют психологические исследования Лоуренса Кольберга. 
Актуальность данной статьи обуславливается также тем, что в отечественном историко-
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философском контексте практически отсутствуют как оригинальные произведения Л.Кольберга, 
так и рефлексивно-критические работы, посвященные его творчеству.  

В этой связи целью данной статьи является анализ теории ступенчатого морального развития 
Л.Кольберга как ранее не исследованного теоретического источника коммуникативного учения 
Ю.Хабермаса. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

1. исследование трех уровней развития морального создания в теории Л.Кольберга; 
2. анализ понятия «конструктивного обучения» Л.Кольберга; 
3. исследование концепции развития социальной перспективы Л.Кольберга. 

В своей статье «Философ – диагност своего времени» Хабермас пишет, что он «…воспринял 
импульсы от теории морали Кольберга [1, с. 80]». Признавая тот факт, что «…дискурсивная этика, 
как и другие реконструктивные науки, опирается на гипотетические конструкции, для которых 
должны быть найдены убедительные подтверждения… [2, с. 127]», он утверждает, что его теория 
зависит от косвенных подтверждений другими родственными теориями. Под реконструктивными 
понимаются науки, целью которых является концептуализация интуитивного знания, которое 
существует в основе таких основных компетенций человека, как говорение, понимание, суждение, 
действие. Реконструктивные науки ориентируются на универсальные структуры и универсальные 
условия способности мышления, говорения, понимания. 

В качестве одной из таких теорий Ю.Хабермас рассматривает моральную теорию 
Л.Кольберга.    Кольберг Лоуренс — американский психолог. В 1958 году в Чикагском 
университете он защитил докторскую диссертацию по теме „Развитие образа моральных суждений 
и выбора в 10–16 лет“. С 1959 года он  являлся адъюнкт–профессором Йельского университета. С 
1962 года Кольберг руководил кафедрой психологии Чикагского университета. Несмотря на то, что 
он был родом из довольно обеспеченной семьи, оплачивающей его обучение в частном колледже, 
основным интересом молодого Кольберга являлось общение с низшими слоями населения с целью 
изучения их психологии и, в частности, моральной мотивации их поступков. Приобретенные  при 
этом опыт и знания он воплотил в свою теорию ступенчатого развития морального суждения. 

Ступенчатая теория морального развития Л.Кольберга исходит из анализа морального 
суждения и его развития в процессе жизни человека. Анализ когнитивного масштаба морального 
сознания должен создавать предпосылки для того, чтобы можно было разъяснить развитие 
морального действия и моральных аффектов. Важным для этого является тезис: моральное имеет 
когнитивный компонент, и его развитие также обосновывается когнитивно. По мнению 
Л.Кольберга, «моральное суждение, как и способность суждения, зависит от форм восприятия и 
мышления, а также от вида и способа отношения к социальному окружению. Моральное суждение 
имеет в этом смысле когнитивные предпосылки и, соответственно, не является результатом 
интуиции или аффектов [3, с. 18]». Согласно этой теории, развитие моральной способности 
суждения осуществляется с раннего детства на протяжении всей жизни на основе инвариантной для 
разных культур модели, имеющий нормативный характер [4, с. 7-8]. Неудивительно, что 
Ю.Хабермас увидел в этих психологических исследованиях развития морального сознания 
сильнейший аргумент против релятивизма, настаивающего на том, что в разных культурах 
принимаются различные моральные нормы, аргумент, который он использовал при обосновании 
принципов своей этической теории. В противоположность релятивистским идеям такого толка 
теория морального развития Л.Кольберга выдвигает следующие контраргументы: а) эмпирическое 
многообразие моральных суждений можно привести к единству универсальных норм морального 
суждения; б) возникающие и после этого структурные различия можно объяснить различными 
уровнями в развитии способности морального суждения [5, с. 238-243]. 

Здесь, по мнению Ю.Хабермаса, возникает вопрос о соотношении этической и 
психологической теорий, так как «…теория морального развития Кольберга нуждается в 
результатах философской этики для описания когнитивных структур, лежащих в основе моральных 
суждений [2, с. 128]». Это соотношение Хабермас понимает как требование, заключающееся в том, 
чтобы между философией и другими реконструктивными науками развивалось отношение 
двухсторонней зависимости. Теория морали, по мнению Ю.Хабермаса, должна основываться на 
косвенных подтверждениях психологией развития морального сознания, но и психология должна 
также ориентироваться на презумпции философии. Именно такое взаимоотношение Хабермас 
видит между своей теорией этики дискурса и теорией развития способности морального суждения 
Л.Кольберга. 
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Кольберг, как и Хабермас, в построении своей теории основывается на теории морали 
И.Канта. Истинно моральные суждения включают, по  мнению Кольберга, такие «…основные 
черты, как беспристрастность, способность к универсализации, обратимость и нормативность [6, с. 
95]». Здесь четко прослеживаются три основных принципа моральной теории Канта, которые 
Хабермас использует в построении своей этической теории: когнитивизм, универсализм и 
формализм. 

Л.Кольберг разрабатывает логическую схему трех  уровней морального сознания, каждый из 
которых состоит из двух ступеней, которые обязательны в своей последовательности и через 
которые нельзя перешагнуть. Любая высшая ступень в его учении содержит в себе предыдущую и 
одновременно превосходит ее, поднимая на более высокий уровень рациональности. Основной 
принцип своей теории морали Л.Кольберг разъясняет следующим образом: «Психологическая 
теория морали исходит из предпосылки, что как логика, так и мораль развиваются ступенчато и что 
каждая ступень является отдельной структурой, которая находится в лучшем равновесии, чем 
структура предыдущей ступени. Таким образом, она (теория) предполагает, что каждая новая 
(логическая или моральная) ступень является новой структурой, которая хотя и содержит в себе 
элементы предыдущей структуры, но преобразовывает их таким образом, что они создают более 
стабильное равновесие [3, с. 18]».    Как отмечает Ю.Хабермас, все ступени понимаются «…с точки 
зрения необратимости, универсальности и взаимности в качестве постепенного приближения к 
структурам непредвзятой и справедливой оценки моральных конфликтов [2, с. 133]».  Важным 
критерием для разделения различных уровней морального суждения является то, какое действие 
считается морально хорошим, а какое справедливым. Л.Кольберг предлагает следующую 
классификацию уровней морального развития [7, с. 23-38]: 

I. Первый и самый низший уровень – доконвенциональный. На этом уровне человек следует 
заданным правилам, следование которым считается единственно правильным. Основанием для 
следования правилу является не точка зрения, оправданы ли выраженные в нем ожидания 
определенного авторитета, а тот факт, что следование ему имеет положительные последствия в 
смысле избегания наказания или получения поощрения. На этом уровне различаются две ступени 
на основании критерия, включаются ли намерения партнера по действию в собственные 
размышления или нет. 

Ступень 1: стадия наказания и повиновения. Нормативная правильность на этой стадии 
подразумевает буквальное повиновение нормам и власти личности-авторитета, стремление 
избежать наказания и причинения физического вреда себе, окружающим, имуществу. Нормативное 
поведение на этой стадии: избегать нарушения норм, повиноваться ради повиновения, избегать 
причинения вреда другим. Основание для соответствующего поведения: стремление избежать 
наказания, власть авторитета. 

Ступень 2: стадия индивидуального инструментального целеполагания и обмена. Нормативно 
правильное поведение заключается в заинтересованности в нормах, удовлетворение на их основе 
своих потребностей и интересов. Нормативная правильность на этой стадии означает честность или 
справедливость; она может выражаться в равноправном справедливом обмене, в сделке, 
соглашении или договоре. Основание для правильного поведения: удовлетворение личностью 
своих собственных интересов и потребностей в таком мире, где личности обязаны признавать 
интересы других людей. 

II. Конвенциональный уровень, когда действие считается хорошим, если при этом 
учитываются ожидания семьи, группы или общества. Но такие действия основываются не только на 
слепом конформизме, но и на осознанной лояльности по отношению к социальному порядку. 
Правило считается правильным, так как человек идентифицирует себя с группой, которая признает 
это правило обязательным. Критерием для различения двух ступеней этого уровня является размер 
группы, с которой человек чувствует себя связанным, или всеобщность суждения. 

Ступень 3: стадия формирования взаимных межличностных отношений, ожиданий и 
конформности в поведении. Нормативная правильность на этой стадии означает сыграть хорошую 
роль, заботиться о других людях и об их чувствах, сохранять лояльность и доверие в отношениях с 
партнером. Нормативно правильным является жить в согласии с тем, чего от тебя ожидают люди из 
непосредственного социального окружения, сохранять доверие со стороны других, хранить 
верность и уважение к ним, быть им благодарным. Основанием для правильного поведения 
является потребность выглядеть достойно в своих собственных глазах и в глазах других людей; 
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следование «золотому правилу нравственности»: если я поставлю себя на место другого человека, 
то я сам пожелаю поступать достойно и добродетельно. 

Ступень 4: стадия оказания поддержки социальной системе и формирования в себе совести. 
Нормативная правильность здесь означает: исполнять свой долг в обществе, оказывать поддержку 
общественному строю и содействовать благополучию общества. Нормативно правильным является 
исполнение своего реального долга; законы должны исполняться личностью за исключением тех 
крайних случаев, когда они вступают в конфликт с другими непреложными социальными 
обязанностями или правами. Основанием для соответствующего нормативной правильности 
поведения служат поддержка существования и функционирования системы институтов как целого, 
следование совести как соответствию своих поступков определенным обязательствам. Соблюдение 
установленных авторитетом законов  становится максимой действия.  

III. Заключительным и самым высшим уровнем является у Кольберга постконвенциональный 
уровень или уровень твердых принципов, таких как осознание прав, ценностей, принципов, с 
которыми согласны все индивидуумы, которые имеют своей целью осуществление на практике 
честности, справедливости и общего блага. На этом уровне правильным считается действие на 
основании правил, которые имеют всеобщий и универсальный характер. Правило является 
обязательным для всех в том случае, если оно признается правильным каждым индивидом 
независимо от собственных интересов или интересов группы. Этот уровень включает себя 
следующие ступени развития морального сознания:  

Ступень 5: стадия осознания фундаментальных прав, оказание поддержки общественному 
договору или общественной пользе. Нормативная правильность состоит в поддержке 
основополагающих прав и ценностей, системы законных договоров, даже если они противоречат 
конкретным нормам определенной социальной группы. Нормативно правильным является 
осознание плюрализма мнений и норм и ориентация на беспристрастность в соблюдении  таких 
абсолютных норм, как право на жизнь и на свободу. Основание для правильного поведения 
составляет обязанность перед законом, принятым в результате общественного договора ради блага 
всех и для защиты прав каждого и прав всех людей.  

Ступень 6: стадия универсальных этических принципов. Нормативными оказываются 
универсальные этические принципы, которых должно придерживаться все человечество. 
Нормативно правильным является руководство универсальными этическими принципами 
справедливости: равноправие, уважение человеческого достоинства и неповторимой человеческой 
индивидуальности. Человек как рациональная личность имеет основания поступать правильно 
потому, что он убедился в нормативной общезначимости этих принципов и чувствует себя 
внутренне обязанным им следовать. Для оценки морального качества действия на этой стадии 
используется метод, который Л.Кольберг обозначает как «идеальное исполнение ролей» и который 
он характеризует на основании трех критериев: постановка себя на место другого лица и учет всех 
претензий; отказ от собственных интересов; действие в соответствии с этими правилами [5, с. 227-
237].   

Теорию развития моральной способности суждения Кольберг подтверждает с помощью трех 
основных гипотез [6, с. 83-88]: 

1. Ступени морального развития образуют инвариантную, необратимую последовательность 
дискретных (прерывистых) структур. Это исключает то, что: 

 различные индивидуумы смогут достичь одной и той же цели, следуя разным ступеням  
развития; 

 одни и те же индивидуумы могут опускаться с высшей ступени на низшую ступень; 
 в процессе своего развития они могут перепрыгнуть через ступень развития. 
2. Ступени морального развития образуют иерархию в том смысле, что когнитивные 

структуры более высокого уровня заменяют когнитивные структуры более низкого уровня.  
3. Каждый уровень морального суждения характеризуется как структурное целое. Это 

исключает то, что индивид должен в одно и то же время давать моральную оценку одному и тому 
же действию, исходя из предпосылок разных моральных уровней. 

Процесс перехода с одного уровня на другой Л.Кольберг называет процессом «обучения». 
Хабермас развивает этот тезис, утверждая: «Моральное развитие означает, что «обучающийся» в 
состоянии пересматривать и перестраивать имеющиеся в распоряжении когнитивные структуры 
таким образом, что решение аналогичных проблем, а именно консенсуальное решение моральных 
конфликтов, производится с большим успехом [2, с. 136]». Как отмечал Л.Кольберг, «когнитивные 
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структуры, которые лежат в основе способности морального суждения, не могут объясняться 
только лишь влиянием окружающего мира или генетической программой и процессом взросления. 
В первую очередь, они являются результатом творческой реорганизации системы когнитивных 
способностей личности [5, с. 232]».  Понятие «конструктивного обучения» Л.Кольберг основывает 
на следующих тезисах: а) знание является продуктом учебного процесса; б) обучение является 
процессом решения проблем, в котором обучающийся субъект принимает активное участие; в) 
учебный процесс регулируется самими участниками этого процесса [5, с. 241-245]. 

Следовательно, концепцию «конструктивого обучения» можно использовать для разъяснения 
понятия развития  морального суждения в социальной перспективе. Социальная перспектива 
обозначает при этом специфическую социокогнитивную способность индивидуума воспринимать 
социальный мир. Кольберг различает шесть ступеней развития социальной перспективы, 
соотносимых с его типологией развития способности морального суждения [7, с. 61-70]:  

- первая ступень характеризуется эгоцентрической точкой зрения. Личность на этой ступени 
не учитывает интересы других и не признает другие точки зрения. О действии судят с точки зрения 
физических последствий, а не с точки зрения психологических интересов других; 

- вторая ступень принимает конкретную индивидуалистическую перспективу. Человек на 
этой ступени отделяет собственные интересы и мнения от интересов и мнений других людей (в том 
числе, авторитетов). Он знает, что все имеют свои индивидуальные интересы, которым они 
следуют и которые находятся в противоречии. Конфликт интересов решается посредством 
инструментального обмена взаимных услуг; 

- третья ступень включает в себя перспективу индивида с учетом перспектив других 
индивидов. Человек разделяет общие чувства, соглашения и ожидания, преобладающие над 
личными интересами. Он проверяет свою точку зрения посредством золотого правила – ставит себя 
на место другого человека. Однако он еще не в состоянии охватить всю системную перспективу; 

- четвертая ступень разграничивает общественную точку зрения и межличностное 
соглашение или мотивы. На этой ступени человек принимает точку зрения системы, которая 
определяет роли и правила. Индивид рассматривает личные отношения с точки зрения их места в 
системе; 

- на пятой ступени общественная перспектива превыше личной. Это значит, что 
рациональный индивид осведомлен о ценностях и правах социальных контактов. Человек 
соединяет перспективы путем официальных механизмов соглашений и контрактов, то есть, путем 
непартийной объективности. Он способен различать моральную и правовую точки зрения и 
пытается согласовать их; 

- шестая ступень рассматривает перспективу моральной точки зрения, на которой базируются 
социальные механизмы. Перспективой здесь является то, что любой рациональный индивид 
понимает природу моральности и основные моральные принципы: уважение других людей и 
отношение к ним как к цели, а не как к средству. 

Таким образом, Л.Кольберг пытается обосновать логику развития шести ступеней 
морального суждения путем соотнесения их с соответствующими социальными перспективами. Он 
создает интуитивно определяемую взаимосвязь между социальными перспективами и ступенями 
морального развития. 

Эта смена установки в исследовании эволюции морального сознания характерна и для этики 
дискурса, в которой проблематизируются и критически обсуждаются позиции участников 
повседневной коммуникации. Это означает преодоление наивно-легкомысленного или 
традиционного отношения к повседневным ценностям, но ни в коем случае не нигилизм, так как в 
качестве общей нормы выступает основное правило этики дискурса. Л.Кольберг выводит свои 
принципы из «логики развития», а Ю.Хабермас придерживается трансцендентально-
прагматической позиции. Конструктивистской концепции Л.Кольберга Ю.Хабермас 
противопоставляет «…дискурсивный процесс волеизъявления как рефлексивную форму 
коммуникативного действия, которое для перехода от действия к дискурсу требует смены 
установки, способностью которой взрослеющий в условиях повседневной коммуникативной 
практики человек не может владеть с рождения [2, с. 132]».   

Оценивая значение психологических исследований Л.Кольберга для разработки теории 
коммуникативного действия, Ю.Хабермас отмечает, что «теория Кольберга нацелена на 
разъяснение компетенций человека, определяемых как способность решать определенные классы 
эмпирико-аналитических или морально-практических проблем. Решение проблем объективно 
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соотносится либо с претензиями на истинность дескриптивных (описательных) высказываний, либо 
с претензиями на правильность нормативных высказываний [2, с. 42]».   

Данное утверждение подтверждает вывод автора о том, что теория ступенчатого развития 
морального суждения Л.Кольберга имеет большое значение как для этической теории 
Ю.Хабермаса, так и для его теории действий. Исследования Л.Кольберга  Ю.Хабермас использует 
как важный аргумент своей критики релятивизма и обоснования принципа универсализма, так как 
Л.Кольберг приводит многообразие моральных суждений к единству универсальных норм. 
Развивая и дополняя теорию Кольберга, Хабермас обосновывает свой тезис об универсальности 
моральных норм как один из основных принципов своей этической теории. В теории Кольберга он 
видит также подтверждение и другим принципам теории этики дискурса – когнитивизму и 
формализму. Классификация ступеней морального развития Кольберга, дополненная его анализом 
социальных перспектив, легла в основу хабермасовской классификации интеракций, высшей 
формой которых является дискурс. 
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SUMMARY 
 

Six stages of moral development of human in the theory of moral development by L.Kolberg are 
studied in the article, as well his idea of „constructive instraction“ and conception of social perspective of 
participants of communicative process. It is concluded that psychological doctrine by L.Kolberg, which 
hasn’t been widely-known in Ukraine before, is the basis of theory of interactions by Ju.Habermas as one 
of the key components of his communicative doctrine. 
 

 

Л.Г. ТКАЧЕНКО 
 

ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНОГО ВІДЧУЖЕННЯ:  
ПОШУК ПЕРШОПРИЧИНИ 

 
За радянських часів феномен відчуження розглядався, як правило, в суто теоретичній формі. 

Вважалось, що це явище відноситься виключно до часу становлення капіталізму як антигуманного 
суспільного устрою, побудованого на засадах експлуатації людини людиною, на утвердженні, за 
висловом К.Маркса, всезагального обміну як всезагального обману. В зв’язку зі змінами напрямку 
соціального розвитку  пострадянських  країн категорія відчуження набуває   важливого  значення  
при  вирішенні  нагальних  питань  суспільного  життя в політичній, економічній та духовно-
культурній сферах.  

На часі актуальною потребою є  усвідомлення феномену соціального відчуження на 
належному теоретико-пізнавальному рівні. Водночас це буде також реалізацією практичної 
потреби, адже дійсність справді стає дещо іншою, отримуючи інше, ніж звичне традиційне, 
пояснення – з’являється можливість діяти по-новому, більш об’єктивно й ефективно, суб’єктно, а 
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не суб’єктивно: спогади про минуле приємні (або неприємні) не здатні змінити сучасне, тим більше 
створити бажаний, але об’єктивний, образ майбутнього. 

Ми думаємо, що глибинний пошук субстанційно-сутнісних причин соціального відчуження 
потрібно здійснювати на шляху, визначеному сутністю самої людини. А саме: людина – природно-
соціальна істота. Це означає, що діалектично взаємопов’язані  складові її сутності – природна та 
соціальна – не завжди в силу різних об’єктивних і суб’єктивних обставин взаємодіють гармонійно. 
Нормою є така взаємодія, коли вони, згідно визначення діалектичних протилежностей, є відносно 
одна другої „своїм іншим”, „своїм рідним”, роздвоєнням єдиного нібито для того, щоб споглядати 
один другого в любові та злагоді. Відповідно, порушенням „норми є взаємодія, яка порушує” 
об’єктивно сформовану цілісність людського буття як на індивідуальному, так і суспільному 
рівнях. Власне кажучи, порушення цілісності буття людини, відчуте нею як щось незвичне, 
нетрадиційне, небезпечне, невідоме, таке, що породжує тривогу і страх, можна вважати початком 
само пізнавального способу життя, початком самої філософії з її головним у всі часи завданням – 
„пізнай самого себе”. 

Пізнання якраз і починається з того моменту, коли втрачається органічна природна 
цілісність існування людини. Будучи вражена незвичністю нових обставин буття, людина шукає 
причини, з яких відбулась зміна звичних умов. Їх знайти нелегко, підтвердження чому маємо у 
„Книзі буття”. Бог як синонім об’єктивно-природного розуму не радить першим людям ставати на 
шлях пізнання, який фактично є самопізнавальним шляхом, оскільки Бог створив світ і людину за 
своїм образом і подобою. В цьому загальновідомому сюжеті можемо знайти першу причину (і 
першопричину) народження феномена відчуження соціального від природного і в житті окремої 
людини, і в способі буття людської спільноти. 

Розглянемо ситуацію дещо детальніше.  
В дотрудовий період людської історії людина як окремий індивід тотожна спорідненій із 

нею родо-племінній спільноті, а вся спільнота перебуває в органічній гармонійній взаємодії з 
природним довкіллям. Тобто, всі члени спільноти з’єднані поміж собою кровними зв’язками, а 
природне довкілля відчувається, сприймається, переживається як духовне продовження свого, а не 
чужого, роду. Л.Гумільов, видатний етнолог і культуролог, якраз і відносив до об’єктивних 
чинників існування людини в цей період так звані доме стікати: домашні тварини й рослини разом 
із близьким і рідним природним ландшафтом та характером зв’язків із сусідами – дружнім або ж 
ворожим (вже в цьому об’єктивна підстава для соціального відчуження!). Звідси його переконаність 
у тому, що методологією дослідження первісних суспільств, які не знають відчуження, має бути 
географічний детермінізм. 

Для наукової аргументованості щойно зазначеного наведемо характерні риси етнічної 
спільноти як вихідної природно-соціальної цілісності, відомої на рівні буденної свідомості як стан 
райського життя. Отже: „Етнічний гомеостаз.. – стан етнічної системи, за якого її життєвий цикл 
повторюється з покоління в покоління без істотних змін і система зберігає рівновагу з ландшафтом 
і всіма подібними (тобто статичними) етнічними системами, не проявляючи при цьому будь-яких 
форм цілеспрямованої активності, яка змінює довкілля”[4,566-567]. Таку систему створюють 
„гармонійні люди”, які „характеризуються здатністю до повноцінної адаптації в середовищі, але не 
проявляють підвищеної цілеспрямованої активності,  характерної для пассіонаріїв. У структурі 
етносу гармонійні люди відіграють виключно важливу роль стабілізуючого фактору, який 
підтримує етнічну традицію. Вона має вирішальне значення для забезпечення зв’язку етносу і 
ландшафту, що його годує. Достатня кількість гармонійних людей у складі етносу – запорука його 
внутрішньої стійкості, але не активності”[4,521]. 

Відомо, що в концепції Л.Гумильова людьми, які прискорюють розвиток суспільства, 
змінюють його, руйнуючи при цьому традиції, які багато тисячоліть зберігали гомеостаз, є не 
гармонійні люди, а пассіонарії. Вони вже відчужені від етнічного (народного) поля буття, хоча, 
звичайно, є в собі самих цілісними істотами, послідовними у своїх бажаннях суттєво змінити стан 
народної системи як їм здається на краще. Проте спочатку зафіксуємо інший об’єктивний факт. А 
саме: людство в стані homo sapiens існує близько ста тисяч років як органічне еволюційне 
продовження самої природи. Внаслідок цього, цілком очевидно, сформувався стійкий стереотип-
ідеал про вихідну гармонійну єдність людини і суспільства, яка була не просто в минулому, а була 
фактично вічно. Тому втрата вихідної єдності, втрата першооснови  є для людства нічим іншим, як 
першоприродним гріхом. Вирішуючи сучасні проблеми, людство зобов’язане пам’ятати про ідеал 
цілісності, щоб у нових умовах діяти цілеспрямовано як єдиний природно-соціальний організм. 
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Повертаючись до біблійної легенди про гріхопадіння, можемо бачити, що в ньому 
прозірливі укладачі „Книги Буття” вірно поставили проблему. Ставши на шлях пізнання, Адаму і 
Єві [а їх не слід розуміти як власні імена чоловіка й жінки як його дружини; це, швидше за все, 
назва спільноти, адже в перекладі Адам це людина, а Єва життя, тобто йдеться про спільне, 
общинне життя людей] раптом відкриваються очі на зовнішні відмінності між собою, які раніше не 
сприймались як роз’єднуючі. Тобто, відбулась, попри застереження Бога, історичного масштабу 
подія: від природовідповідного способу життя, який у знятому вигляді містить в собі соціально-
організуюче начало, потрібно було перейти до пізнавально-пошукового.  

Це надскладна проблема, зважаючи на визначення останньої: знання про незнання. Тобто, 
вже знаючи про відмінності, не можна стерти їх із пам’яті, приховавши їх „фіговим” листям, – 
потрібно шукати і знайти способи, як їх об’єднати як єдність різноманітного, але однорідного, 
одно- і єдинорідного, єдино сутнісного. А це вже сфера невідомого, сфера не знання засобами 
сприйняття, а незнання, яке стає знанням засобами мислення, яке є умінням, по-перше, знайти 
понятійну єдність різноманітного для органів відчуття, але сутнісно єдиного; по-друге, діяти не під 
тиском звички, традиції, а під „тиском” автономно відкритого  об’єктивного розуму, здатного 
подолати звичку і вже здобуту очевидну перевагу однієї з протилежностей над іншою – чоловіка 
над жінкою як окремих індивідів, цілісність яких в обопільній людяності поставлена під сумнів, а 
згодом і втрачено. 

Про надзвичайну складність засобами аналітичного мислення об’єднати різноманітне, хоча 
воно до пізнання існує в якості єдиного, свідчать основні символи віри християнства. Бог-Батько 
творить єдинорідного та єдиносутнісного Бога-Сина саме тому, що Бог Дух Святий може існувати 
лише тоді, коли спілкуються сутнісно споріднені суб’єкти пізнання, для яких зовнішні відмінності 
не відіграють ніякої пізнавальної ролі. Це якраз і виявилось тоді, коли за євангельською легендою  
І.Христос був  явлений народу в тілесній формі звичайної людини – сина Йосипа й Марії. Звідси й 
звичне ставлення до нього – він одни із нас, навіть у дечому гірший, оскільки видає себе за Сина 
Божого, що неприпустимо. Але припустимо вірити у правоту його істин після того, як його тіло 
померло, а жива душа у вигляді голуба (тут важливий не голуб, а те, що це істота здатна літати) 
піднеслась до небес, де й належить бути Богу, оскільки розум  як божественна сутність має небесну  
природу, іншими словами – всесвітню. 

Бог у біблійній старозаповітній легенді якраз і застерігає людей від шляху пізнання тому, 
що для них зовнішнє, мінливе, тимчасове, матеріальне виявиться важливішим від внутрішнього, 
незмінного, вічного, духовного. Мислення, як інструмент пізнання, шукає спільний знаменник, але 
складність пошуку призведе до того, що суперечка, дискусія, діалог відносно того, що таке добро і 
зло у своїй відмінній єдності, перейде у спір, змістовна спрямованість якого зведеться до звичного: 
„Ти хто такий?”. Отже, благодатної сили мислення набуває лише тоді. Коли благо є аксіомою 
пізнання, а не доводиться засобами діалектики, ґрунтованої не на сутнісних визначеннях добра і 
зла, з’єднаних у категорії блага, а наданні суттєвого значення суб’єктивним особливостям 
учасників дискусії, яка в такому разі буде пізнавально безплідною, непродуктивною, а в сенсі 
соціально-громадському, суспільно-політичному отримає звичний продукт – взаємну ворожість, 
ненависть, врешті, війну як перманентний стан суспільства. Маючи в Україні належний рівень 
свободи слова в ЗМІ, ми також маємо нагоду переконатись у правдивості такого висновку: вільні 
дискусії багато в чому роз’єднують, розколюють суспільство навпіл. 

Філософію Платона, ідеї якого знайшли своє втілення в християнстві, потрібно, очевидно, 
інтерпретувати в тому сенсі, що вона стала реакцією на порушення вихідної природно-суспільної 
єдності, яка була колись в Атлантиді, яка фізично зникла, але продовжує існувати у світі 
об’єктивних ідей, по відношенню до якого світ речей є лише тінню. Він писав: „Тоді як у природі 
речей, друже мій, є зразки (один божественний – зразок щастя, другий безбожний – зразок 
страждання), люди, які цього не бачать, по дурості та крайньому безумству не помічають, що 
одному вони несправедливими діями  уподібнюються, а від другого відступають, і через це, 
проводячи життя, відповідне тому, чому уподібнюються, несуть покарання. Тож пояснимо, заради 
якої причини упорядник облаштував походження речей і це все. Він був добрий; у доброму ж ніякої 
ні до чого й ніколи не буває заздрості”[1,380].  

За підрахунками соціальних психологів до 95% людей вражені так званою „чорною” 
заздрістю і лише 5% „білою”, тобто доброю, вдячною до видатних людей, чий спосіб життя чи 
мислення надихає на власне самовдосконалення. Ось чому філософія з самого початку свого 
зародження виявляла певну іронію, іноді навіть зневагу до звичайних людей, які звично довіряють 
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чуттєво-предметному природному світу об’єктів сприймання, а не природі речей, яка відкривається 
пізнавальному мисленню. Бог, або богоподібні люди, а такими в античну епоху вважались саме 
філософи (наприклад, Емпедокл, Зенон, Піфагор), „тримає початок, кінець і середину всього 
сущого. Прямим шляхом Бог приводить все до виконання. За ним завжди йде правосуддя, яке карає 
тих, хто відстав від божественного закону. Хто хоче бути щасливим, зобов’язаний триматись його, 
йдучи за ним смиренно і в строгому порядку”[1,381]. Для тих, хто „не в змозі вловити благо однією 
ідеєю, можуть спіймати його трьома – красою, співмірністю та істиною: склавши їх немовби 
воєдино, ми скажемо, що це і є дійсна причина того, що міститься в суміші, тому завдяки її благості 
сама суміш стає благом”[7,83]. Зрозуміло, що йдеться про людину як суміш природного і 
соціального, піднятого до мислення і його засобами до пізнання. Тим більше, що у Платоновому 
„Філебі” цю думку висловлює Сократ як повитуха, що приймає пологи пізнавального мислення, 
завдяки якому суще постає в якості єдності фізичної природи і природи як її сутності. 

Монтень як видатний діяч епохи Відродження, посилаючись на Платона, розвинув його 
думку про необхідність утвердження свободи мислення, але не такого, яке нібито доступне 
кожному, а такого, яке має на меті досягнення істини. „Неможливо вести чесний та щирий діалог із 
дурнем, – писав він. – Вплив такого нестямного порадника, як роздратованість, згубний не тільки 
для нашого розуму, але і для совісті. Лайка під час дискусій повинна заборонятись і каратись, як 
інші словесні злочини. ...Ми вчимося в суперечці лише заперечувати, а оскільки кожен тільки 
заперечує і вислуховує заперечення, це призводить до того, що втрачається, знищується істина. Ось 
чому Платон у своїй державі позбавляв права на дискусію людей із нерозвиненим та ущемленим 
розумом”[6,449]. Коли в нашій країні це не робиться, вона з такою свободою ведення суперечок 
духовно не збагачується.  

Отже, стаючи на шлях самопізнання, людина попадає в досить суперечливу суспільну 
ситуацію. З одного боку, втрачена, відчужена природна складова пізнається індивідуальною 
свідомістю в її об’єктивній сутності та цілісності як така, в якій все без винятку підлягає єдиному 
закону розуму, що значною мірою знімає відчуження; з іншого, спілкуючись з людьми, без чого 
неможливе існування суспільства, виявляється, що пізнана об’єктивна природна необхідність не 
сприяє суспільному порозумінню, а швидше навпаки – розділяє його на носіїв істинного і темного 
знання. Більше того, сам мислитель не здатен проявити в своєму індивідуальному бутті єдність 
самопізнання і духовно-практичного самовдосконалення. 

Зазначена суперечливість властива міркуванням найвидатніших мислителів античності. Так, 
Геракліт стверджував: „Чому нас вчать зір і слух, те я ціную найвище”[1,278]. Водночас 
висловлював таку думку: „Ознака мудрості – погодитись, не мене, а логос слухаючи, що все єдине. 
Тому існує єдина мудрість: пізнати замисел, який облаштував усе через усе”[1,279]. Аналогічну 
позицію займав і енциклопедично освічений на ті часи Демокріт: „Лише в загальній думці  існує 
колір, в думці – солодке, в думці – гірке, в дійсності ж існують тільки атоми й порожнеча. ...Лише в 
людей визнається будь-що білим, чорним, солодким, гірким і всім іншим у цьому роді, по істині ж 
усе є „що” й „ніщо”. І це знову його власні вислови, а саме: він називав атоми „що”, а порожнечу 
„ніщо””[1,331]. З іншого боку, він, „після того, як визнав оманливими чуттєві явища... примусив 
відчуття так говорити проти розуму: „Вбогий розум, взявши у нас докази, ти нас же ними 
намагаєшся спростувати! Твоя перемога – твоє ж падіння””[1,331]. 

Певним висновком може слугувати положення про те, що першоосновою соціального 
відчуження є ситуація, відома як суспільний розподіл праці, пов’язаний із виділенням у 
самостійний вид суспільної та індивідуальної діяльності розумово-пізнавальну працю. Проте 
відразу ж безумовні позитиви демонструють такі ж незаперечні негативи. Останні, щоправда, не 
можуть бути обґрунтовані на підставі історичного досвіду – його просто ще не існує, тому 
з’являються пророки і пророцтва відносно неприпустимості існування людини і суспільства в стані 
внутрішньої душевної і духовної само розірваності, оскільки це об’єктивно спрямовує розвиток 
людства.  

Не можна сказати, що соціальна філософія не знає відповідей відносно тих шляхів, йдучи 
якими, можна зняти соціальне відчуження. Так, Сократ був переконаний в тому, що люди не 
живуть згідно знань, оскільки не мислять автономно. Звідси його бажання шляхом публічних 
дискусій спонукати народ до автономного мислення. Такий же підхід у Христа – тільки віра 
кожного у сили власної розумної волі підніме його на шлях самовдосконалення як безумовно 
необхідний. Але й він не досяг успіху – сформувалась масова віра в нього, а не у власні сили, до 
чого він закликав і заради чого, власне, він і був явлений людям. 
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Другий висновок, який можна сформулювати, це аксіоматичне визнання вродженого 
консерватизму народної свідомості, не схильної до розумувань засобами абстрагування від тих 
безпосередніх відомостей, які несуть їй предметно-чуттєві образи світу об’єктів, які вона сприймає 
як об’єктивні знаки істини, хоча це лише суб’єктивна думка органів відчуття (див. Демокріта), 
лише „мнение”, а не дія загального, не дія закону. На цьому наголошував Тертулліан, коли не радив 
філософам проводити публічні виступи з різними метафізичними міркуваннями, які лише виводять 
природним чином соціалізовані душі простого народу зі стану рівноваги як стану органічної норми. 
Звідси його твердження про те, що душа простої людини є душею християнською, а тому „відносно 
правила віри не знати нічого означає знати все”[5,112]. Це перегукується із першим блаженством, 
яке виголошує Христос у Нагірній Проповіді: „Блаженні вбогі духом, бо їх є Царство 
Небесне”[Матв.,5:3]. Як і з його застереженням щоденно(!) молитись, щоб позбутись спокуси 
піддатись намовлянням лукавого, фактично – будь-якого проповідника, який на місце слави бога  
ставить власну славу, оскільки самопізнання та його результати не для того, аби їх сповіщати 
комусь, а для самовдосконалювання. 

Про те, що філософія всіма своїми зусиллями покликана до навернення людини до 
самопізнання, писав і Гегель. Але і в його філософських пошуках можемо спостерігати вже 
зазначене протиріччя між відданням данини емпірично-чуттєвій складовій пізнавального процесу 
та критичного ставлення до неї на користь створення системи абсолютного знання, в якому (якій) 
всі протиріччя поєднуються в абсолютній ідеї як синтезі протилежностей теоретичного і 
практичного знання. 

У „Першій програмі системи німецького ідеалізму” він, стоячи на позиціях Платона, 
заявляв: „Я переконаний, що вищий акт розуму, що охоплює всі ідеї, є акт естетичний і що істина і 
благо з’єднуються спорідненими узами лише в красі. ...Монотеїзм розуму і серця, політеїзм 
уявлення й мистецтва – ось що нам потрібно”[3,212].У зв’язку з цим він формулював проблему 
поєднання філософії й народу таким чином: „До тих пір, доки ми не надамо ідеям естетичний, 
тобто міфологічний, характер, народ не проявить до них інтересу; з іншого боку, доки міфологія не 
стане розумною, філософ буде соромитись її. Потрібно, щоб освічений і неосвічений простягнули 
один одному руку; пора міфології стати філософською, народу розумним, філософії міфологічною, 
щоб філософи проникли у сферу чуттєвості. Тоді запанує вічна єдність між ними”[3, 213]. 

Якщо взяти головну працю Гегеля „Науку логіки”, то в ній система цілісного знання вже 
апелює не до емпірично-чуттєвої конкретності, а до теоретичної форми конкретного у вигляді 
абсолютного ідеалізму. „Абсолютна ідея є, як виявилось, тотожність теоретичної і практичної ідей, 
кожна з яких. Взята окремо, ще однобічна і має в собі самій ідею лише як пошукове потойбічне й не 
досягнуту ціль; тому кожна з них є синтез устремління, настільки ж має в собі самій ідею, 
наскільки й не має її, переходить від одного до другого, але не зводить воєдино цих двох мислених 
моментів, а залишається в їх протиріччі”[2,288]. З’єднує теоретичну і практичну ідею метод як 
внутрішня логіка само розгортання й розвитку знання від абстрактного поняття чистого від будь-
якого знання буття до поняття як душі, коли воно немовби володіє особистістю, яка є і в собі 
самій, у своїй суб’єктивній одиничності, але водночас „у своєму іншому має предметом свою власну 
об’єктивність. Все інше є помилковість, тьмяність, гадка, устремління, свавілля і тлінність; єдино 
лише абсолютна ідея є буття, вічне життя, істина, яка знає себе, і вся істина”[2,288]. 

Більш простою мовою це означає, що самопізнання, щоб не породжувати нові напрямки 
(модуси) відчуження, повинно підняти знання на рівень ідей їх перетворення  у спосіб власної 
життєдіяльності, демонструючи при цьому не лише цілісність світобудови, оскільки вона 
аксіоматична, але й цілісність індивідуально-особистісного життя, яка є, як свідчить історія 
розвитку суспільства, проблематичною: це теорема, яку слід кожному, хто став на шлях пізнання, 
щоденно доводити перш за все собі у власному способі життя. Потрібно в собі самому розрізняти 
себе освіченого і неосвіченого і зняти таке однобічне співіснування тим, що поєднати їх у методі 
взаємодії, засобами якого знання не проявляють себе як щось інше, щось чуже, відчужене й 
віднесене в просторі й часі до чогось іншого, в чому їх немає, а до себе самого, в чому воно тільки й 
має статус духовно-практичного буття. 

Висновок. Першопричиною появи в суспільстві феномена соціального відчуження є такий 
спосіб самопізнання, за якого отримані знання, маючи об’єктивний характер і зміст, не 
характеризують зміст індивідуальної життєвої позиції першовідкривача знань. Але саме він 
зобов’язаний стати й першопрохідцем, оскільки, тут ми посилаємось на авторитет А.Тойнбі, 
цивілізованість людства як форма подоланості відчуження досягається засобами мімезису, 
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прикладом життя звичайної людини, яка стала боголюдиною, маючи при цьому нормальне 
„порочне” зачаття, але започаткувала гармонійний і водночас активний спосіб життя, вражаючи 
ним суспільне оточення таким чином, що наслідування стає масовим і воднораз творчим. Містичні 
боголюди не зняли своїм прикладом соціальне відчуження – це історичний факт. 
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SUMMARY 

 
The primary cause of appearance in society of the phenomenon of social alienation is such method 

of self-knowledge at which the got knowledges are primary, have objective character and maintenance and 
does not characterize maintenance of individual vital position of discoverer of knowledges. The civilized 
of humanity as the form of alienation overcoming is achieved by facilities of mimethis, example of life of 
ordinary man which became a god-and-man, having here normal „vicious” conception, but put the 
beginning to harmonious and at the same time active way of life, striking by him public surroundings so 
that the inheritance becomes mass and in one moment creative. Mystic god-and-men did not take off by the 
example social alienation. This is historical fact. 
 
 

   О.В. РАТУШНА 
 

СЕНСУАЛІЗМ ЯК СВІТОГЛЯДНА ТА МЕТОДОЛОГІЧНА 
ОСНОВА ОБРАЗНО-ХУДОЖНЬОГО ПІЗНАННЯ 

 
 

Специфічну особливість сучасного стану духовності в технологічно високорозвинених 
країнах, включно до України, складає майже незаперечний факт домінування образно-
асоціативного мислення над логіко-понятійним. Це чітко проявляється в естетизації створюваного 
людиною навколишнього середовища, в появі нових дизайнерських професій, завдання яких 
полягає в тому, щоб органічно поєднати досягнення раціоналістичного пізнання та його художньо-
естетичного образно-мистецького оформлення. Це відбувається, очевидно, тому, що кількість 
математизованих знань об’єктивно переростає в нову якість: абстрактні знаково-символічні 
формули тяжіють до такого ж гармонійного смислового предметно-образного оформлення. 
 Можна стверджувати, що передача новим програмно-інформаційним знаряддям праці, 
якими є сучасна електронно-обчислювальна техніка, здатна управляти матеріально-виробничими 
процесами, призвела до вивільнення людської свідомості від тяжкої пізнавально-абстрагуючої 
діяльності та повернула її до першооснови – насолоди від безпосередньо-чуттєвого сприйняття 
довкілля і його образного збереження в пам’яті. Справді, абстрагування від предметно-речових 
форм буття перетворює його в такі ж абстрактні формули наукового знання, що, по-перше, не є 
легкою прогулянкою для вихідної перцептивної, мимовільної свідомості, а вимагає апперцепції як 
цілеспрямованої розумно-вольової, довільної дії, адже формула свою об’єктивну сутність проявляє 
для пізнавальної, а не впізнавальної свідомості. По-друге, наукове пізнання має відчужувальний 
ефект як на рівні індивідуальному – людину поглинає сутнісний інтерес настільки, що вона 
перестає помічати первинний вихідний світ природи, природне світло, так і суспільному – 
з’являється спокуса перетворити природні форми буття в штучні. Наслідки такої експансії 
абстрагуючої думки, для якої природа стає (стала) предметом і знаряддям праці, очевидні – 
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людство постало перед глобальними руйнівними проблемами, головна з яких – його фізичне 
виживання. 
 Нам видається, що корисним на такому дещо апокаліптичному тлі буде розгляд сенсуалізму 
в його світоглядному та методологічному ракурсі. Це допоможе, по-перше, пов’язати його з 
емпіризмом як первинною основою, по-друге, встановити його єдність з раціоналізмом в 
діалектичному сенсі, по-третє, виявити іманентно властиві йому функціональні прояви, по-
четверте, представити його як синтез емпіричного й раціонального, на основі якого здійснюється 
художньо-естетична образно-асоціативна діяльність людини, продуктом якої є дійсність, що не 
спотворює фізичну природу, але творить людину природну як шляхетну, благородну, духовно 
багату, врешті, соціальну, не відчужену від інших вимогами абстрактних зобов’язань, оскільки їх 
змістом не є її цілісна чуттєвість. 
 Спробуємо прослідкувати логіку запропонованого аналізу, долучившись для цього до 
класиків соціально-філософської думки. 
 Емпірична свідомість, якщо взяти класика емпіричної методології пізнання Ф. Бекона, 
передбачає не просто пасивне споглядання зовнішнього світу, а цілеспрямоване, підпорядковане 
чітко визначеній пізнавальній меті – знаходженню істинної аксіоми, якій підпорядковується 
природне буття. Це означає, що в основі емпіричного знання має бути досвід чуттєво-дотичної 
апперцепції, а не абстрагування від чогось такого, що, нібито, будучи певним природним образом зі 
своїми просторово-часовими параметрами, є, проте, протиприродним для відкриття істинної 
аксіоми. Тобто, цілісний образ природи як об’єкта пізнавального сприйняття за такої світоглядної 
позиції сформує образ аксіоматичної сутності, для відкриття якої не потрібно абстрагуватись від її 
різноманітності: вона сама “відкриє” людині єдину основу свого буття. 
 Думка самого Ф.Бекона така: “Знання і могутність людини збігаються, адже незнання 
причини ускладнює дію. Природа перемагається тільки підпорядкуванням їй, і те, що у спогляданні 
виявляється причиною, в дії виявляється правилом” [2,12]. Тобто, знання має силу тоді, коли 
пізнавальний розум людини діє як цілісна презентація природи у вигляді мікрокосму, не 
абстрагується від цілісності, а з’єднує її формулюванням істинної аксіоми. Шляхи до останньої 
такі: “Один підноситься від сприймань і частковостей до найбільш загальних аксіом і, йдучи від 
цих підвалин та їх непорушної істинності, обговорює та відкриває середні аксіоми. Цим шляхом і 
користуються нині.  
Другий шлях: виводить  аксіоми зі сприймань і частковостей, піднімаючись безупинно й поступово, 
доки нарешті не приходить до найбільш загальних аксіом. Це шлях істинний, але не 
випробуваний”[2,15]. 
 Виходячи з того, що кожна людина починає своє духовне сходження немовби з самого 
початку, наявна й випробувана наукова методологія зовсім не обов’язково визначає свідомість 
сучасників. Навпаки, в усі часи сучасного є формула “мертвий хапає живого”. В даному контексті 
це означає, що й нині для переважної більшості людей, тим більше, що система загальної 
“середньої” обов’язкової освіти формує “середні” (й посередні) аксіоми. Тобто, домінує перший 
шлях, коли в пізнанні йдуть, пославшись при цьому ще й на авторитет В.Леніна, від “сприймань і 
частковостей”, фактично – від часткових сприймань, до поспішних абстрагувань від них, які дають 
багато в чому хибні (середні й посередні) узагальнення. Ф.Бекон вважав, що різниця цих двох 
методів суттєва: ”Бо один лише побіжно торкається досвіду і частковостей, другий належним 
чином затримується на них. Один відразу ж встановлює якісь узагальнення, абстрактні й 
непотрібні, другий поступово піднімається до того, що дійсно більш споріднене природі” [2 ,15]. 
 Відомо, що Ф.Бекон не зараховував себе до прихильників емпіризму, як, до речі й 
сенсуалістів. І це справедливо, адже його методологія грунтувалась на світоглядній єдності людини 
і природи. Йдучи в пізнанні першим шляхом, стаєш на шлях індуктивного способу отримання 
знань, де досвід завжди не завершений – поле сприйняття органів відчуття, як людських, так і 
створених нею приладів, обмежене. Тому “найбільш вірне витлумачення природи досягається 
засобами спостережень і відповідних, доцільно поставлених дослідах (виділене – авт.). Тут почуття 
формує судження тільки про дослід, а дослід – про природу і саму річ” [2,23] .Якщо йти цим 
шляхом, це буде чуттєво-пізнавальна апперцепція, яка помітить принципову неспівмірність 
життєвого емпіричного індивідуального досвіду сприймання і пізнавально спрямованого до певної 
цілі, отже, доцільного досліду, коли ціль – відкрити слід об’єктивного світла природної 
першооснови, а не просто зафіксувати сліди зовнішніх форм природних речей. 
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 Крім того, важливо відрізняти органи відчуття як складові психофізіологічної природи 
людини від почуттів як продукту людини соціально-психологічної, суспільно-історичної. Тут 
маємо перехід від індуктивно визначеної емпіричної дії за послідовністю, спільної людині та вищим 
тваринам, фактично інстинктивно–звичаєвої, традиційної до дедуктивно-сенсуалістичної, виведеної 
з самої природи речей, з їх сутності на тій об’єктивній підставі, що природна всесвітня сутність 
присутня в кожній людині, але відкривається їй тоді, коли людина робить себе саму об’єктом 
доцільно поставленого досліду самопізнання, стаючи при цьому і суб’єктом для себе самої. В 
такому разі органи відчуття, яким властиво піддаватись виявленим Ф.Беконом ідолам роду, печери, 
площі та театру, починають формуватись як соціалізовані пізнанням почуття, яким властивий стан 
постійної рефлексії як стан пошуку істинної аксіоми, яка єднає різноманітне в єдине, цілісне, 
гармонійне, піднесене над “сприйманнями і частковостями”, але не абстраговане від них і 
протиставлене цілісності світобудови. 
 На подібні міркування наводить раціоналістична за звичайною класифікацією філософська 
методологія Р.Декарта. Він вважав, що філософія дає знання кожному, хто виводить їх із 
безсумнівних першоначал, які повинні відповідати двом вимогам. “По-перше, вони мають бути 
настільки чіткі в самоочевидні, щоб при уважному розгляді людський розум не міг засумніватись в 
їх істинності; по-друге, пізнання всього іншого повинно залежати від них так, що, хоча 
основоположення й могли бути пізнані без пізнання інших речей, проте ці останні, навпаки, не 
могли бути пізнані без знання першоначал. Потім слід спробувати вивести знання про речі з тих 
начал, від яких вони залежать, таким чином, щоб у всьому ряді висновків не зустрічалось нічого, 
що не було б цілком очевидним”  [4,301-302]. 
 Не тільки до природи як об’єкта уважного споглядального пізнання, але й до відтвореної в 
текстах її сутності слід відноситись аналогічно. Тоді стане очевидним, що і для Р.Декарта першим 
началом є природне начало як чітке й виразне для кожного своєю чуттєво представленою 
самоочевидністю. А саме:  стаючи на шлях філософії, тотожний шляху пізнання, можна 
засумніватись у будь-чому, крім того, що “ми, хто так думає, були нічим: адже стверджувати, що 
мисляча річ в той же час, коли вона мислить, не існує, буде відвертим протиріччям. А тому 
положення Я мислю, отже, я існую – перше й найдостовірніше зі всіх, які можуть явитись будь-
кому в ході філософування” [4,316]. Для розуміння того, що йдеться про природну об’єктивну 
самоочевидну достовірність, а не про якусь виключно абстрагуючу діяльність розуму, наведемо 
визначене ним мислення: ”Під словом “мислення” я розумію все те, що відбувається в нас 
усвідомлено, оскільки ми це розуміємо. Таким чином, не тільки розуміти, хотіти, уявлювати, але 
також і почувати є те ж саме, що мислити” [4,316]. 
 Можна помітити, що під мисленням зовсім не розуміється одна лише здібність до логіко-
понятійного способу пізнання, в основі якого має бути розвинена здібність до абстрагуваня, 
ідеалізації, формалізації. Тобто, не лише сфера математичного природознавства, але й, так би 
мовити, сенсуалістичного, естетичного. “Слід спрямовувати гостроту розуму на найнезначніші й 
прості речі і довго зупинятись на них, доки не звикнемо виразно і ясно прозрівати в них істину. Тут 
є один пункт, який, мені здається, необхідно вказати в першу чергу, а саме: щоб кожен твердо 
переконав себе в тому, що не з багатозначних, але темних, а лише з найпростіших і найбільш 
доступних речей повинні виводитись найсокровенніші істини” [4;106,107]. Тобто, йдеться про 
дедукцію з найпростішого, яке, проте, міститься в душі кожної людини, матеріалізована в її 
тілесній чуттєвості, з якої здійснюється інтуїтивна сенсуалістична дедукція. 
 Причому, йдеться саме про таку соціалізовану чуттєвість, коли вона поєднує в собі як 
природний, так і суспільний універсум, облагороджений активною пізнавальною діяльністю. “Під 
інтуїцією, – писав Декарт, – я розумію не хитке свідоцтво відчуттів і не оманливе судження 
неправильного об’єднуючого уявлення, а розуміння ясного й уважного розуму, настільки легке й 
виразне, що не залишається жодного сумніву відносно того, що ми розуміємо, або, що те ж саме, 
безсумнівне розуміння ясного й уважного розуму, яке породжується одним лише світлом розуму і є 
більш простим, отже, й більш достовірним, ніж сама дедукція”[4,84]. Ясний, виразний, чіткий, 
уважний, достовірний розум якраз і є тією його формою, якою володіє філософія в єдності методів 
пізнання, без якого неприпустимо ставати на шлях пізнання і якими є інтуїція, засобами якої 
відкриваються перші принципи, та дедукція, засобами якої можна виявити більш віддалені 
наслідки. 
 Про сенсуалістичну основу так званого раціоналізму свідчить і те, що метод 
диференційного обчислення фактично виведений із такого підходу і Ф.Бекона, і Р.Декарта, і 
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пізніше Г.Лейбніца до людини як цілісної, гармонійно впорядкованої в собі самій природною 
еволюцією, істоти. Іншими словами, істоти інтегральної, “обчислюваної” адекватно лише тоді, коли 
метод передбачатиме заборону на будь-який пропуск будь-яких щонайменших змін в людині як 
мікрокосмі. А зміни в стані людини завжди фіксуються не просто органами відчуття, а всіма разом, 
формуючи їх як соціально-духовні почуття, в яких цілісний образ Природи трансформується в 
образ мислення, в образно-чуттєвий спосіб життя, в образно-естетичну художню свідомість та 
відповідну їй мистецьку практику. 
 Врешті, єдність індуктивно-емпіричного та дедуктивно-сенсуалістичного, інтуїтивно-
раціоналістичного знайшла своє підтвердження в творчості Д.Локка, Б.Спінози, Г.Лейбніца, 
Д.Берклі. Саме в цей період була сформульована основна максима сенсуалізму: ”Немає нічого в 
розумі, чого б раніше не було у відчуттях”. Звідси заперечення ним наявності в свідомості людини 
вроджених ідей, оскільки їх джерелом є природа. Під самими ідеями він розумів “все, що є 
об’єктом мислення людини; все те, що “розуміють” під словами “фантом”, “поняття”, “вид”, або 
всього, чим може бути зайнята душа під час мислення” [6,95]. Джерелом ідей є “об’єкти 
сприйняття” та “діяльність нашого розуму” [6;154, 155]. Що стосується мислення, то це акт 
пізнавальної дії, суть якої в класифікації душевних станів, породжених двома названими джерелами 
ідей. 
 Отже, чуттєвість людини формується матеріальними об’єктами, відносно яких наявними є 
так звані ідеї первинних якостей, та рефлексією розуму відносно самих цих ідей, оскільки вони 
збережені в пам’яті, отже, є постійним його об’єктом, розмірковуючи над яким, душа 
соціалізується, роблячи органи відчуття соціальними почуттями. Тобто, метод сенсуалізму 
передбачає дослідження процесу походження ідей, які кожна людина знаходить у своїй душі як її 
духовну даність, матеріалізовану в її тілі. Емпіричною базою для мисленнєвої діяльності є, так би 
мовити, вся постійно збільшувана сукупність ідей душі, яка, будучи її об’єктом, застосовує 
абстрагування, формалізацію, ідеалізацію як загально-наукові методи пізнання, що, проте, не 
виводить людину за межі власного чуттєво достовірного, самоочевидного й самовідчутного 
індивідуального буття: воно є способом самопереживання,  в основі якого загальне як об’єктивне, 
оскільки людина є його субстанцій ним адекватним модусом. 
 На такому світоглядному (інтроспективному) методологічному шляху твориться й 
формується досвід мислення, а самі відчуття облагороджуються ним. Це і є те, що можна назвати 
раціоналістичним сенсуалізмом, який не потребує , як це має(мало) місце в марксистсько-
ленінській філософії (історичному матеріалізмі в першу чергу, матеріально-практичного 
підтвердження) – твердинею стає пізнавально спрямований розумно-вольовий дух людини. 
Звичайно, для самого Д.Локка було характерно наголошення на тому, що первинним для мислення 
є наявність об’єктивного джерела ідей, тобто об’єктів сприйняття. У цьому, власне, полягає його 
варіант сенсуалізму. 
 Якщо взяти Б.Спінозу, то в нього максима сенсуалізму виглядала таким чином: “Ми не 
відчуваємо і не сприймаємо ніяких інших окремих речей, крім тіл і модусів мислення” [1,365]. 
Звідси модифікація самої методологічної максими: “порядок і зв’язок ідей такий же, що й порядок і 
зв’язок речей” [1,366]. Це означає, що бог як розум, “мислиться” й “просториться” водночас у 
просторі понять і понятті простору. „Я розкрив, – пише Спіноза, – ...природу бога і його 
властивості, а саме, що він необхідно існує; що він єдиний; що він існує і діє за однією лише 
необхідністю своєї природи; що він складає вільну причину всіх речей і яким чином; що все існує в 
богові і, таким чином, залежить від нього; що без нього не може ні існувати, ні бути уявлюване; і, 
нарешті, все передбачено й визначено богом, але якраз не зі свободи волі чи абсолютної 
благодозволеності, а із абсолютної природи бога, іншими словами, безкінечної його могутності”  
[1,359]. 
 Отже, тут маємо розуміння ідей вже не просто як поняття сутності природних об’єктів, але 
як ідею життя самої людини як самодостатньої чуттєвої істоти, що сформувала себе як суб’єкта 
розумно-вольової дії. Для Спінози розум і воля тотожні, звідси життєва максим: “Не плакати, не 
сміятися, а розуміти”. На чуттєво-естетичному рівні це означає, що потрібно розуміти причини як 
плачу, так і сміху, тобто пізнавати драматизм людського буття, адже кожна людина діє під впливом 
життєвих задоволень і бажань. Якщо вони не можуть реалізуватись, виникають невдоволення як 
“перехід людини від більшої досконалості до меншої” і ненависть як „невдоволення, 
супроводжуване ідеєю зовнішньої причини” на противагу любові як „задоволення, 
супроводжуваного ідеєю зовнішньої причини”[1,385]. В якості допізнавальної, отже, не мислячої 
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істоти, людина діє згідно стихійному прояву властивих її тілу бажань. Ось чому вона підпадає під 
владу афективних станів власної душі, тобто не має чітких і виразних ідей про напрямки своєї 
поведінки, стає рабом своїх бажань, деградує як моральна істота, оскільки втрачає навіть природні 
форми і щабелі досконалості. 
 На противагу Д.Локку, філософію Б.Спінози можна вважати раціоналістичним 
сенсуалізмом, оскільки у своїй методології він вказує людині шляхи подолання недосконалості. 
Атрибути субстанції – мислення і протяжність – формують такий образ(спосіб) життєдіяльності, за 
якого її постійно супроводжує ідея облагородження афективних схильностей. Адже йдеться не 
просто про протяжність матеріальних предметів, а насамперед протяжність мислення, про 
постійний супровід афективної вдачі аналітично-критичною роботою мислення, яке завжди має 
саме таке спрямування. “Люди, що керуються розумом, які шукають власної користі згідно вказівок 
розуму, не відчувають (курсив наш – авт.) потягу ні до чого такого, чого не бажали б іншим, тому 
вони справедливі, вірні й чесні” [1,388].Зазначимо, що саме ці риси характеризують позитивну 
спрямованість будь-якого художньо-естетичного твору як цілісного образу бажаного  всіма 
облаштування суспільства. 
 Все ж найбільш виразно ідея самовдосконалювального  пізнання представлена 
монадологією Г.Лейбніца. Справді, кожна людина є самодостатньою монадичною істотою, здатною 
саму себе підняти до усвідомленої необхідності саморозвитку. Вже сама монада має 
раціоналістично-сенсуалісичне  обґрунтування: „Монада є ніщо інше як проста субстанція. ... 
Монади зовсім не мають вікон, через які будь-що могло б увійти туди або звідти вийти”[5,413-414]. 
Субстанція – суто філософське поняття, виключно раціонально-пізнавальне; „вікна”, що їх немає у 
монад, щось зі сфери емпіричної свідомості. Якщо їх немає, тоді проста субстанція ускладнюється 
на шляху саморозвитку, тобто „природні зміни монад виходять із внутрішнього принципу, оскільки 
зовнішня причина не може мати впливу в середині монади” [5,414]. 
 Внутрішній принцип означає наявність у кожної людини здібності та здатності відчувати 
саму себе як „множинність в єдності”. Це, як нескладно помітити, є нічим іншим, як визначенням 
мислення: „Ми в самих собі можемо спостерігати множинність  
у простій субстанції, якщо звернемо увагу на ту обставину, що щонайменша усвідомлювана мисль 
обіймає різноманітність в її предметі” [5,415]. Тобто людина,  сприймаючи саму себе в усіх своїх 
душевно-тілесних і душевно-духовних проявах, переходячи від одного сприйняття до іншого в собі 
самій, здійснюючи перцепцію, фактично реалізує метод трансцендентальної апперцепції, засобами 
якої вся її чуттєвість стає предметом пізнавального мислення, яке не абстрагується від жодного 
щонайменшого душевного поруху, обіймаючи всі їх зміни таким чином, що вони не виходять за 
межі єдиного як цілісної монади. Якщо це так, то це і є  процес формування розумної чуттєвості 
самого розуму, чуттєвості мислення. Це і є єдність диференційного обчислення, яке у вищій 
математиці позначається символом dx, а в сфері художньо-естетичної діяльності набуває статусу 
засобів вираження всієї сукупності душевних і духовних поривань, що, будучи позначені новими 
словами, але в якості епітетів, порівнянь, алегорій, метафор, синонімів і т.п., створюють цілісний 
художній образ, мистецький твір, вищу математику людської істоти – суб’єкта сенсуалізму, в якому 
кожне сприйняття має сенс, оскільки є осмисленим. В українській мові: має сенс – те ж саме, що 
має розум, не є абстрагованим від чуттєвої природи людини. 
 Досліджуючи проблему світоглядно-методологічної визначеності образно-чуттєвого 
способу пізнання, яке для філософії тотожне самопізнанню, не можна оминути концепцію Д.Берклі. 
В ній, на нашу думку, органічно поєднана філософія раціоналізму в її логіко-понятійному вигляді 
та філософія сенсуалізму у вигляді ідей-образів, які адекватно представляють повноту людської 
чуттєвості. Діалектичний матеріалізм, який тяжів до гносеологізму, піддавав різкій критиці таку 
позицію як прояв крайньої форми суб’єктивного ідеалізму, що наближає його до сенсуалізму. Якщо 
ж неупереджено проаналізувати філософію Д.Берклі, можна бачити в ній спробу побудувати 
чуттєво-естетичний її варіант. Бог, як творець світу, не просто мислитель, втілення розумної логіки, 
а творець гармонії в її предметно-речовій образності. Він – художник, який втілює гармонію як 
єдність істини, добра і краси. Філософія, закликаючи до самопізнання, не може не мати на меті ідею 
самосвідомості, ідеально втілену в одній особі. Бог обирається тільки тому, що він не існує як 
емпірична людина, оскільки остання не вирішує такого духовного піднесення і її заносить до 
суб’єктивізму, врешті соліпсизму і дияволізму. 
 Отже, Берклі чітко поставив межу абстрагуванню як такому методу пізнання, за якого світ 
втрачає свою духовну основу, стаючи “рабом” просторових визначень матеріальних речей. Звідси 
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його теза про те, що будь-яка річ це, насамперед, комбінація людських відчуттів, які формують 
людські почуття як соціально-духовні за своєю суттю. Людина може не бути серед матеріальних 
об’єктів, але не може бути такого стану, коли в неї відсутні ідеї-образи, ідеї-ейдоси, з якими вона не 
мала б змоги спілкуватись як із категоріями своєї душі. У праці, присвяченій “невіруючому 
математику”, він ставить запитання: “Хіба люди не можуть міркувати за допомогою образів так 
само, як за допомогою слів? Хіба в обох випадках не діють ті ж самі правила логіки? І хіба в нас 
немає права очікувати й вимагати однакового доказу в обох випадках?”[3,439]. 
 Ми переконані, що таке право існує. І воно було реалізоване: завдяки багатовіковій дискусії 
емпіризму й раціоналізму (16-19ст.) потужною стала філософія, яка засобами соціалізації людини 
обрала літературно-мистецьку образотворчу діяльність, яка проникала в глибини людської душі, 
завжди втіленій у форму людини образами-ідеями, або ж ідеями як образами належного й водночас 
можливого, набагато ефективніше, продуктивніше, гуманніше, ніж абстрактно-логічні схеми, 
формально істинні, але відчужені від внутрішнього устремління до саморозвитку. 
 “Для того, щоб добратися до кореня речей, проаналізувати доброчесність включно до 
перших принципів і створити систему моралі на істинній основі, потрібно зрозуміти, що існує ідея 
краси, властива людському розуму. Людині непотрібні докази, щоб розглянути й схвалити 
прекрасне: воно вражає з першого погляду і притягує до себе, не будучи усвідомлюваним.  
...Подібно до того, як око сприймає відповідну йому красу, розум за допомогою внутрішнього 
почуття сприймає іншу красу. Це почуття, талант або здатність шляхетних умів є найбільш живими 
й чистими. Тому як з допомогою зору я розрізняю красу рослини або тварини, так і розум сприймає 
моральну досконалість, красу благопристойність справедливості та поміркованості. ...Для того, щоб 
насолоджуватись цим видом краси, має бути наявним витончений і хороший смак; там, де існує 
природний смак, нічого більше непотрібно – ні принципу для переконання, ні приводу для 
спонукання людей до любові чи чесноти. Більшою або меншою мірою цей смак, або почуття, 
властиві всім свідомим істотам, які за своєю природою соціальні. Всі вони притягуються один до 
одного за допомогою природних устремлінь і об’єднуються в сім’ї, клуби, партії і держави завдяки 
взаємній симпатії” [3,452]. 
 Маємо чітку й логічну концепцію соціальної філософії, в основі якої принцип взаємної 
симпатії як суспільствотворчий, об’єктивний, а не створений лише засобами абстрагування, коли є 
поняття, але відсутня необхідна для них розумна дія. Адже поняття відображають субстанційний 
принцип буття спорідненого класу об’єктів, властивий їм (йому – класу) образ поведінки, образ і 
спосіб дії. Причому, дії не лише у вигляді психофізіологічного процесу мислення, відчутного 
окремому індивіду, а дії, чуттєво достовірної для всіх людей, оскільки вони об’єднані нею в 
цілісність, приємну не тільки для органів сприйняття, але й прийнятну для духовного(-их) почуття 
(-ів). Тобто, це цілісність чуттєвості, в якій абстрактна раціональність знята в її суто 
об’єктивістській однобічності й доповнена до повноти соціально-духовного способу буття ідеї 
образу як образу самої ідеї. Адекватним її втіленням став починаючи з кінця 18 ст. й особливо у 19 
ст., роман-епопея, в якому філософія життя представлена не логічною взаємодією пов’язаних 
понять, а логікою взаємодії персонажів літературно-художнього твору. 
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SUMMARY 
 

The main idea of the article is that philosophy of sensualism is the methodological and worldview 
basis of figuratively artistic aesthetic perception. The person fortified with experience of perception is able 
to apperceptive cognition bi means of analysis of mental ideas and their projection outwards to different 
kinds of art. 
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  Т.Е. РЕЗАНОВА 
 

«ФАНТАЗИЯ ФАНТАЗИИ РОЗНЬ» 
(К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ) 

 
Люди никогда не довольны настоящим и, по 
опыту имея мало надежды на будущее, 
украшают невозвратимое минувшее всеми 
цветами своего воображения. 

      Пушкин А.С. 
 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и 
практическими задачами. 

Из шести значений термина «история» понятие «историческое сознание» связывается, 
прежде всего, со значением «истории – науки о прошлом». Это наши знания и память, 
осуществляющие связь времен, иначе говоря – «ретроспектива для перспективы». Но, находясь в 
выборе поиска наилучших  путей развития, современное общество  пристально вглядывается в 
будущее, оценивая при этом уже пройденный путь. Такая оценка имеет перед  собой четкие задачи, 
которые вкратце можно сформулировать, как «не повторить», «избежать», «не  допустить…» и т.д. 
На волне радикальных изменений, происходящих как внутри общества, так и в глобальном  плане, 
актуальность исследования феномена «историческое сознание», активно поддержанная и 
разогретая СМИ, многократно возрастает. Замечено, что в периоды эволюционного развития мира  
эта сторона вопроса изучается  безболезненно, можно сказать в плановом порядке, но сегодня, 
когда на наших глазах перекраивается карта мира, процесс изучения «исторического сознания» 
трудно назвать  объективным, он политизируется. В сложившейся ситуации особые требования 
выдвигаются к термину «история»,  ибо  на ее  материале, чаще всего, проблемы актуализируются 
или ретушируются, герои возрождаются, или забываются, теории либо умирают, либо получают 
второе рождение. Периодическая печать, радио и телевидение активно обслуживают эту сторону 
духовной жизни общества, и следует признать, что их информация поступает гораздо оперативнее, 
чем срабатывает академическая наука и до момента выяснения истины общество имеет уже 
определенный эмоциональный фон и взгляд на проблему, но последствия этих выводов далеко не 
безобидны. В настроениях людей появляется усталость и разочарование, осознание 
бесперспективности своего осознание бесперспективности своего пути, а по большому счету – 
потеря гордости за свое историческое прошлое. Особенно подвержены этапу пагубному  влиянию  
молодежь и подростки, впитывающие в себя эту – сенсационно – «значимую» информацию, 
основанную порой на лжи или полуправде, выстроенной так, чтобы захватить аудиторию, затронув 
при этом  целый спектр сферы чувств и эмоций. Так, в политических целях, идет сознательная и 
целенаправленная работа по формированию исторического сознания, что позволяет дать этой  
работе вполне конкретное определение – манипуляция. Следует признать, что процесс 
манипуляции исторического сознания набрал уже определенный темп и имеет в своем арсенале ряд 
техник и технологий, результат воздействия которых очевиден, увы. 

Анализ последних исследований и публикаций,  в  которых   начато разрешение этой 
проблемы. 

Нельзя сказать, что историческому сознанию не повезло в плане исследовательского 
внимания. Данная  проблематика довольно  обстоятельно изучена такими авторами как К.Е. 
Никитин в статье «Проблема исторической реальности» [1, 47-59] и Ж.П. Тощенко в статье 
«Историческое сознание и историческая память» [2, 82-86]. В вышеуказанных работах понятие 
«историческое сознание» довольно подробно изучается и анализируется, выделяются этапы 
развития этого сложного духовного явления, но переходящая ценность их в том, что авторы 
органично и доказательно увязывают прошлое и настоящее, подтверждая свои выводы данными 
социологического исследования (Ж.П. Тощенко). Неоднозначный подход к вопросу изучения 
исторического сознания можно проследить в статье авторов Т.В. Ивашенко и Т.В. Науменко, 
которые  развернули дискуссию на тему нецелесообразности выделения термина «историческое 
сознание» в отдельную категорию [3, 22-27]. «В действительности», – утверждают    авторы, 
«никакого исторического сознания, как особой формы общественного сознания, не существует. 
Явление общественного сознания, которое принимается исследователями за историческое 
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сознание, на наш взгляд, суть способа существования политического сознания, реализуемого на 
материале истории» [3, 24]. Сам факт существования данной статьи и развернутая на ее страницах 
дискуссия лишний раз подтверждает мысль о том, что мы имеем дело с очень сложным и 
противоречивым явлением, которое ждет своего дальнейшего изучения. Что касается вопроса 
манипуляций с историческим сознанием, то здесь  возникает целый перечень проблем, в которых 
еще предстоит разобраться. Появление такой глобальной монографии как «Манипуляция 
сознанием» С. Кара-Мурзы [4], безусловно, было большим шагом вперед в плане изучения данной 
темы, но с тех пор манипуляции в общественной жизни общества стали еще разнообразнее и 
изощреннее. Во многом это связано с особенностями изучаемого  периода, которые социальные 
психологи Г. Лебон [5] и  С. Москвичи  [6] определили как период «глобализации масс» [6, 20]. И 
сегодня тенденция развития современного общества  такова, что происходит переход от психологии 
индивида к психологии масс [6, 21], которые формируют широкое общественное мнение и 
которыми нужно управлять. Далеко не последнюю роль в формировании общественного мнения 
отводится СМИ, которые «имеют тенденцию поглощать прочие средства коммуникации» [7, 58] и 
эту проблему на страницах своей монографии исследует А. Моль [7].  Именно  СМИ «применяют 
оценочные факторы к совокупности событий, определяя групповые переживания последних, 
обрабатывают, отливают их в конкретные формы и создают тем самым поток сообщений…» [7, 58], 
которой поглощает общество. Печать, радио и телевидение превращаются в новые средства 
идеологического воздействия, раскрывающие громадные возможности для «фабрикации и 
распространение социальных мифов» [8, 7]. В своей монографии «Социальная мифология» [8] 
автор  Гуревич П.С. раскрывает тесную связь между идеологией и социальными мифами. Ему 
вторит другой автор – журналист, политолог и социолог У. Липпман, исследующий общественное 
мнение и пути его формирования через СМИ. На страницах своей работы «Общественное мнение» 
[9] он предупреждает, что «никакая проверка и никакой контроль не возможны там, где большое 
пространство отдано на откуп воображению» [9, 114]. Но еще академик Вернадский В.И. писал, что 
«фантазия фантазиям рознь, их нельзя выдавать за истину» [10, 102]. Ибо «обычная научная работа 
идет в установлении научных фактов. Аксиомы, теории и другие обобщения это все  «временные 
сооружения», которые приходится перестраивать или даже разрушать под  напором новых фактов». 
[там же]. А. Гулыге в своей монографической работе [15] неоднократно подчеркивает близость 
истории к искусству, но он также приводит ряд убедительных доказательств в пользу их 
существования как  совершенно самостоятельных наук. 

Совершенно очевидно, что изучаемая  нами тема находится на стыке нескольких наук, 
которые  могли бы претендовать на более детальное ее изучение (история, философия, 
политология, социология, литература и т.д.). Следует признать, что назрела необходимость в 
появлении обобщающего труда, призванного расставить все точки над «i» в изучаемой проблеме. 

Выделение нерешенной ранее части общей проблемы, которой посвящена данная 
статья. 

История – это наше прошлое, а занятия историей это попытка, способ сохранения 
прошлого. При этом основная задача исследователя – наиболее верно и правдиво изобразить  
прошедшие события, т.е. человеческое прошлое, т.е. реальность. При  восстановлении этой 
реальности неизбежно возникают трудности объективного плана. Зачастую исследователь не знает, 
а лишь догадывается о событиях, которые он воспроизводит. Не всегда в его распоряжении есть 
необходимый арсенал исторических источников, ибо с течением времени часть из них безвозвратно 
исчезает. Значит, приходится самостоятельно додумывать проблему и восстанавливать цепь 
событий в том свете, в котором ее видит и понимает исследователь. Такой  подход к истории в духе 
«наивного реализма» преобладал со времен Геродота до XIX века. Р. Декарт в «Рассуждении о 
методе» [11, 253] отмечал, что памятные  исторические деяния, конечно, возвышают ум, а прелесть 
вымыслов оживляет его. Но он предупреждал также, что чтение древних историй подобно 
путешествиям в другие края, а это – по его мнению опасно для того, «кто тратит слишком много 
времени на путешествия», ибо «он может в конце концов стать чужим в своей стране. А кто 
слишком интересуется делами прошлых веков, обыкновенно сам становится несведущим в том, что 
происходит в его время» [там же]. Неизбежно прибегая к вымыслу, история, таким образом, 
занимает место близкое к поэзии и искусству нежели к науке.  Можно предположить, что наше 
исследование прошлого скорее деформирует и искажает его, нежели точно воспроизводит и 
сохраняет события. Историческое познание, по мнению многих исследователей, не может 
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претендовать на научную объективность, так как существует «непреодолимая пропасть между 
действительностью прошлого и нашим знанием об этой действительности» [1, 69]. 

Так, долгое время история рассматривалась как объективное знание о событиях прошлого с 
отпечатком субъективизма автора – исследователя. Полагалось, что этот субъективный элемент 
«мог только нарушить целостность объективной исторической истины и подлежал устранению» 
[12, 95]. Историк, в соответствии с этой концепцией, ничего не создает, а только находит уже 
готовое. Но он должен «искать правильно», не искажая  историю своими собственными мыслями и 
домыслами. В конце концов, эта теория не выдержала испытания временем и оказалась нереальной, 
ибо невозможно исследователя или субъекта вынести за скобки исторического познания. Именно 
из этого принципа исходила так называемая «романтическая школа» в историографии, в которой 
утверждалось, что  все  наши представления о прошлом являются результатом  продуктивной 
творческой деятельности человека. И в этом смысле невозможно говорить  о существовании некой 
исторической  реальности самой по себе, как существующей  независимо от нашего сознания. 
Гегель был первым, кто обратил внимание на тот факт, что термин  «история» означает как 
действительные события, происходящие во времени, так и субъективное представление об этих 
событиях, возникающее в нашем  сознании. «Мы должны считать это соединение обоих 
вышеупомянутых значений более важным, чем чисто внешней случайностью», – замечает Гегель 
[13, 58]. Таким образом, в процессе воссоздания исторической действительности следует помнить о 
тесной и органической связи субъекта и объекта. 

Формулировка  цели  статьи. 
Таким    образом,   целью  данной статьи является изучение проблемы соотношения 

реального и нереального в процессе восстановления исторического прошлого, роли фантазий и их 
воздействия на массовую аудиторию, а по большому счету – желание автора принять участие в 
дискуссии, развернутой представителями «новой интеллектуальной истории» о границах между 
литературой и историей. 

Изложение основного материала с полным основанием полученных научных 
результатов. 

Близость истории к искусству известна давно. «Мировая история – величайшая поэтесса», – 
говорил Ф. Энгельс. «И осмыслить творчество этой поэтессы весьма полезно тому, кто хочет 
понять прошлое и связать его с настоящим и будущим» [14, 43]. 

Осознание своего  исторического прошлого начинает  складываться на основе устной 
традиции. Фольклор, предания, исторические легенды, песни сохраняют в памяти народа наиболее 
существенные события. Но в устном народном творчестве подлинные факты перемешаны с 
вымыслом, зачастую акценты в изложении сдвинуты, а кроме того, устные традиции, не 
закрепленные в памятниках письменности, могут легко оборваться. Чтобы историческое сознание  
заняло подобающее ему место в духовной жизни, нужны иные формы  социальной памяти, более 
весомые и надежные, чем устная традиция. Таковыми является наука и  искусство, опирающиеся на 
современные средства коммуникации. Чтобы войти  в сознание общества, история должна быть не 
только написана, но и прочитана. В наши дни эту функцию выполняют уже не книги, а 
периодическая печать, радио и телевидение. Если первоначальное историческое описание 
существовало   как вид искусства, то в дальнейшем, история приобрела статус науки. Но до сих пор 
формирование исторического сознания у большинства людей происходит под влиянием 
художественного творчества. Мы узнаем о своем прошлом из кинофильмов и романов больше, чем 
из учебников, ибо специальные исторические исследования все таки, читает узкий круг людей. 
Здесь следует отметить, что удачно написанная работа историка привлекает всеобщее внимание, 
обнаруживая при этом чисто художественные достоинства. Такая работа, конечно, имеет свою 
эстетическую ценность. Но не следует забывать, что эстетическое отношение к делу – это 
свободный взгляд на объект, бескорыстное любование, радость игры с предметом исследования. 
Такая игра требует воображения!  Эстетические суждения далеко не всегда носят познавательный 
характер, мир красок литературы имеет лишь приблизительное отношение к знанию. И все же, 
связь между эстетическим и познавательным существует, ибо, в первую очередь все это 
порождение предметной деятельности человека. 

История соприкасается с художественной литературой больше, чем другие науки. Еще в 
античном мире идея близости истории искусству олицетворялась символическим образом – музой 
Клио. Вольтер, А.С. Пушкин, Шиллер воплощали в своем творчестве органичное единство этих 
двух сфер человеческой культуры. На почве  близости истории  литературе выросла  целая 
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концепция, которую выразил  Л. Готшок.  Исторические явления являются «отчасти наукой, 
отчасти искусством, отчасти философией» [15, 54]. Как же тогда следует писать историю? 
«Зияющая пропасть отделяет историю, как она происходила на самом деле, от той истории, 
которую мы знаем, и эта пропасть может быть заполнена только при помощи воображения, 
реконструкции собственного восприятия того, как они должны были произойти,  на основании 
имеющихся в расположении неполных данных. Это есть акт творчества, родственный искусству» 
[там же]. В качестве возражения следует заметить, что историк близок писателю не тогда, когда 
есть недостаток материала и он пускает в ход свое воображение, а тогда и там, где обладает 
обилием достоверного материала, преследуя цель нарисовать более яркую и запоминающуюся 
картину прошлого. Зато  роднит эти науки мощное воспитательное значение слова, как результат  
творческой  познавательной деятельности человека.  

Значит, следует указать на проявившуюся специфику, которая существует в гармоническом 
единстве строгой научности и художественной образности. История – это область деятельности, в 
которой своеобразным образом сплелись теоретическое и эстетическое в освоении мира. А 
литература – это самостоятельная сфера духовной его деятельности, отличная от философии, 
искусства или науки вообще, но вместе с тем, сопряженная с ними, поскольку она пользуется всеми 
их средствами [15, 159]. Итак, «история это наука, выходящая за собственные пределы, а 
литература, это искусство, преступающее свои границы» [там же]. В этом, очень образном 
изучении четко и ярко подмечено сходство двух направлений деятельности человека, иногда 
доходящее до совпадения. Так, например, труд историка Н.М. Карамзина – это научная проза 
историка, который обладает художественными достоинствами. Сам процесс написания «Истории 
государства Российского» доставляя автору огромное эстетическое наслаждение, ибо «мы живем с 
людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим, еще не думая о пользе, уже 
наслаждаемся» [16, 9]. 

С 1979 года в среде научной интеллегенции появился новый термин  – «нарратив»  и с 
момента его появления до наших дней интерес историков к этому жанру не ослабевает. Различают 
тех историков, для которых «рассказ»  является единственным показателем нарративности (Барт, 
Деррида, Фуко), и тех кто считает «нарративность» одним из способов мировосприятия, внутри  
которого рассказ – история выступает в качестве  отдельного жанра (Рикер, Анкерсмит, Рюзен). В 
настоящее время наблюдается серьезный интерес к нарратологии со стороны литературной 
критики, а также интерес к выяснению отличий моделей повествования в литературе и истории. 
Однако еще более важным является то, что сторонники «повествования» как метода написания 
истории перешли в последнее время в наступление. Развивая успех, некоторые из них претендуют 
на разработку некого нового варианта   «исторического реализма», основанного на дискурсивной 
природе самой человеческой жизни. Спор идет о том, существует  ли внетекстуальная реальность 
или нет? Сохраняется ли  различие между вымыслом и действительностью? В работах многих 
постмодернистских авторов, представителей и поклонников «новой интеллектуальной истории» 
границы между литературой и историей растворились (Х. Уайт), а если даже они и не кажутся 
исчезнувшими, то при наличии еще некой черты, разделяющей вымысел и реальность, «есть жгучее 
желание к освобождению» [17, 59]   (Г. Келлнер). В связи с этим, в научной среде разгорелась целая 
дискуссия  и ряд авторов все-таки настаивает на сохранении определенной  границы между 
литературой и историей (Д. Лакапр). И хотя неопределенность все еще присутствует, сторонники 
«нового историзма» считают, что это положение не есть шаг назад к литературной истории. 
Напротив, это движение «в духе постмодернистской методологии…. Постмодернистский новый  
историзм был бы самопротиворечив и непоследователен, будь он монолитным» [17, 66]. Сегодня 
уже очевидно, что постмодернистская практика заключает в себе как критический, так и 
экспериментальный опыт. 

Параллельно с этим, в связи с кризисным состоянием современного «постмодерного» 
мировоззрения и попытками писателей  оценить место человека в мире и истории, появилось 
значительное количество прозаических произведений, посвященных исторической тематике. 

Массовая литература активно  использует исторические сюжеты как элемент 
развлекательности. Обращаясь к технике реалистического повествования и  условностям 
исторического романа, такие произведения создают примитивную одномерную иллюзию 
действительности, закрепляя или формируя стереотипное восприятие. Кроме того, в последние 
десятилетия в исторических работах также предпринимались различные попытки создания 
«экспериментальной» истории, когда прошлое становилось полем сознательной игры воображение 
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исследователей. Основным назначением таких опытов по созданию альтернативной истории 
является  изучение отвергнутых в прошлом вариантов развития и введения в научный оборот 
богатейших пластов возможного, он не происшедшего. Так, историография выходит за грань 
научности и обращается к  сфере фантазии. Так срабатывают условия «двойного рынка». С одной 
стороны, это рынок Академической науки, где подтверждается научная компетентность. С другой 
стороны – рынок широкой публики, который ждет масштабных увлекательных и коньюктурных 
тем. На  этом рынке все решает мнение большинства, а  вознаграждение выражается в форме 
известности авторов и больших тиражей их бестселлеров – однодневок.  

Выводы данного исследования. 
Таким образом, очень остро встает вопрос об отношениях к официальной и популярной 

истории, а по большому счету – об отношении к «коллективной памяти» и формированию 
социальных  представлений о прошлом без стереотипов, вымыслов и предвзятости. Но 
историческая деятельность постоянно рождает ситуации,   исполненные  большого эстетического 
смысла. Зачастую образно – эмоциональное начало переходит из исследуемого материала в новое 
повествование, подчас даже помимо намерений автора. Но пренебрегать различиями между наукой 
и искусством, историей и литературой все – таки нельзя, ибо существует определенная 
демаркационная  линия, как же, как она существует между реальностью и вымыслом. 

«Историк» в истинном смысле этого слова знает и помнит о громадном познавательно – 
эмоционально – воспитательном  потенциале науки история и всегда найдет приемлимо – 
современную форму подачи исторического факта, к которому должно сохраниться самое трепетное 
и аккуратное отношение.   
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SUMMARY 
 

The article gives the analysis of   correlation   of real and unreal in the process of reconstructing 
historical past as well as the role of fantasies and the power of their influence on the mass audience. The 
problem concentrates on the strong organic connection of object and subject. This connection shows how 
history is close to literature at the same time, it points at their significant differences. 

 
 

І.І. КАПРІЦИН 
 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ  
«ТИБЕТСЬКИЙ БУДДИЗМ» 

 
Аналізуючи стан різних галузей новітньої європейської культури більшість західних 

дослідників висвітлюють його як кризовий. Ознаками занепаду у сфері духовної культури Заходу є 
зниження авторитету науки та «релігійний ренесанс». Але у ситуації відродження релігійності 
традиційний для західного світу християнський релігійний інститут зштовхнувся з 
фундаментальним викликом, що змістовно впливає на розстановку духовних пріоритетів сучасної 
Європи – зростаючою незадоволеністю традиційною формою релігійності. На цьому фоні вже не 
викликають подив орієнталістичні вподобання певної верстви західного населення. У ХХ ст. світ 
став свідком поширення буддійського світогляду в країнах Заходу. Не перебільшуючи його вплив, 
фахівці все ж визнають буддизм у якості «очевидного соціокультурного феномену» Заходу [11,186]. 
Дослідники констатують – на Заході буддизм представлений у всіх своїх традиційних формах 
(хінаяна, махаяна, ваджраяна), але в найбільшу поширеність набули традиції китайсько-японського 
(дзен-буддизм) і тибетського напрямку, що належать до ваджраяни. Серед тибетських традицій 
однією з найбільш популярних вважається школа Карма Кагью, яка налічує понад тридцять тисяч 
європейських послідовників [6,384] та розгалужена у Франції, Голландії, Австрії, Німеччині, 
Швейцарії, Данії, Польщі, Румунії, Сербії, Угорщині, Україні, Росії, Бєларусі, Болгарії, Греції, Іспанії, 
Італії, Канаді, США, Перу, Бразилії, Колумбії, Венесуелі, Мексиці, Болівії, Австралії, Новій Зеландії, 
Японії. Найбільшою кількістю громад Кагью вирізняються: Німеччина (75), Польща (50), Росія (75), 
більше п’ятнадцяти громад на Україні які розташовані у найкрупніших містах країни [8,367-368]. 

Буддійський напрям у західній неорелігійності привертає увагу філософів, соціологів, 
культурологів, релігіознавців (Е.С. Сафронова, Е.А., Торчинов, С.Ю. Лепехов, Н.В. Абаев, В.Г. 
Лисенко, В.П. Андросов, В.И. Рудой, В.К. Шохін, Я.В. Боцман і ін.) 

Дослідження міжкультурних інтеграційних процесів актуалізує розвідку засад сприяння 
розвитку такого східного явища як буддизм на Заході. Для поглиблення розуміння сутності та 
змісту міжкультурних процесів на теренах європейської цивілізації доцільним є співвіднесення 
реально існуючого явища (Вчення Будди) та його західної мисленевої моделі (буддизму).  

Для аналізу проблеми визначення буддизму показовим можна вважати те, що сам цей 
термін має європейське походження. В його основу покладено слово «Будда», від якого по 
правилах словотворення латинської мови сформовано термін «buddismus» з відповідними 
варіантами у європейських мовах. Доречи, термін Будда походить від санскритського слова 
«бодхі», яке перекладається як той що прокинувся від сну невігластва, очищений чи розцвілий. 
Очищення означає усунення трьох видів завіс: емоційних, що заважають, та негативних дій; завіс 
належних до процесу сприйняття, неправильних поглядів та концепцій в відношенні до дійсності; 
та дуже тонких завіс звичних тенденцій. Розцвітає чи розкривається одвічна мудрість – мудрість 
яка виникає коли ум усвідомлює свою одвічну природу. Одвічна мудрість існує у двох різновидах: 
1). Мудрість усвідомлення істинної природи усіх явищ (абсолютна істина); 2). Мудрість 
усвідомлення усіх явищ у самій повній мірі (відносна істина). Таким чином, Будда – це той, що 
очистився од усіх завіс і знає, що можливо пізнати. Тільки Будда володіє всеведенням. Крім 
всеведення Будда володіє люблячою добротою та співчуттям до усіх живих істот та вчить, бажаючи 
вивільнити їх від страждань [2,16-17]. 

У традиційному ареалі розповсюдження явище яке у європейській культурі називається 
буддизмом, зветься «дхарма». Смисловий переклад слова «дхарма» – «яке воно є». Окрім цього, 
контекстуально слово «дхарма» має десять різних визначень: елемент існування (взагалі), путь, 
нірвана, не чуттєвий елемент, доброчесність, життя, Вчення, якість постійного становлення, 
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релігійна обітниця, мирський закон [10,34-36]. Дхарма як Вчення розподіляється на Дхарму 
Писання та Дхарму Здійснення. Дхарма Писання розподіляється на Сутру та Тантру. Сутра має у 
собі три корзини Вінайю, Сутру и Абхідхарму, а Тантра складається з чотирьох класів тантр. 
Дхарму Здійснення розподіляється на три різновиди вправ: вправи у дисципліні, вправи у медитації 
та вправи у мудрості. Три корзини відповідають трьом видам вправ [2,16-17].  

Отже по суті, чужорідне для Заходу явище – дхарма було перейменовано зручним для 
європейської науки чином, при цьому недостатньо конкретизовані дефініції поняття «Будда» – 
«просвітлений», «пробуджений», «той що здобув найвище знання», «мудрий» [14,71], були 
підґрунтям для його суперечливих тлумачень дослідниками: від власного імені [14,69], до ступеню 
духовної досконалості, божества [1,298].  

Ці зауваження ведуть нас до усвідомлення того, що «буддизм» який фігурує у європейській 
науці, можливо є не чимось іншим, як європейським уявленням про дхарму Будди Гаутами, і що 
відповідність між уявленням та явищем може бути приблизна.  

Буддизм традиційного ареалу розповсюдження зберігає національну специфіку, тому 
виділяють різні його форми, існують японський, китайський, тайський і інші варіанти буддизму. 
Переходячи до найбільш поширеного на Заході тибетського буддизму треба зауважити – 
відношення до нього є одним з найбільш суперечливих. За час розвитку буддології відношення до 
тибетської форми буддизму коливалося між двома крайностями, від поглядів на нього як на 
спотворений примітивними народними повір’ями Тибету (у ліпшому варіанті – на пів буддизм, на 
пів шаманство [4,15]), до визнання ваджраяни у якості найвищого злету буддійської теорії та 
практики (Д.Судзукі).  

Місце яке посідає тибетська буддійська традиція, та Карма Кагью зокрема, на Заході у 
певній мірі є особливим у відношенні до відносно усталеного уявлення про буддизм. Таке 
положення склалося завдяки комплексу причин. І на науковому, і на загальному рівні цьому 
сприяла насамперед, тривала закритість для західного світу Тибету – «країни магів та відлюдників». 
Інформація, яка надходила від християнських місіонерів (не кажучи про викривлення під впливом їх 
світогляду) не вгамовувала, а лише роздратовувала інтерес до Тибету та його духовної культури. 
Що було основою для безлічі інсинуацій починаючи з теософів XIX сторіччя, закінчуючи сучасним 
ліверпулським белетристом з псевдо Лабсанг Рампа.  

Тибет «відкрився» лише після анексії його території Китаєм на при кінці 1950-х років, коли 
він скінчив своє існування у формі незалежної країни. Таким чином є підстави говорити про 
відносно спізнілу появу тибетського буддизму у Європі, а тому, й про не остаточну сформованість 
західного уявлення про нього. Його вивчення базувалося переважно на субкультурних формах 
похідних від тибетських вітей буддизму: монгольського, бурятського, калмицького, що, безперечно, 
давало уявлення про культурні особливості функціонування буддизму, але не про сутність самого 
тибетського буддизму, про який історично відомо, що він зберігає гілку індійської ваджраяни без 
викривлень. 

Треба також наголосити на важливій для виділення сутності тибетського буддизму рисі – 
більша частка буддизму Тибету з точки зору методологічного поділу буддійського вчення, 
належить до ваджраяни, аналогами цього терміну є діамантова колісниця, тантра, чи 
«тантраяна».  

Крім того, у справі відношення буддології до тибетського буддизму ми знову стикаємося з 
суто європейськім мисленевим утворенням, – у європейській науковій традиції тибетський буддизм 
дістав назву «ламаїзм», на тій підставі, що особливе місце у філософсько-релігійному вченні 
тибетської форми буддизму займає культ духовного наставника – Лами [14,70]. Термін «Лама» має 
декілька перекладів: «вище нема», «найвищий» [4,3], "вища мати" [6,478]. 

Дослідники підкреслюють, що термін «ламаїзм» використовується тільки у західній частині 
світу. «В тибетській мові слова «ламаїзм» нема, а релігія, з якою ми бажаємо познайомитися 
позначається як «чой» – «закон», «вчення». Звертається увага на те, що ламаїзм «є однією з форм 
реально існуючого буддизму [4,5]. 

Визначення ламаїзму наведемо по монографії А. Н. Кочетова, який у 1973 році «для 
широкого кола читачів аналізував та викривав реакційну сутність догматів ламаїзму». «Ламаїзмом», 
пише він, «ми будемо називати ту форму буддизму, яка виникла у VII—XIV ст. н. э. у Тибеті та 
стала там не тільки пануючою, але й державною релігією. Тибетське ламство на окремих етапах 
історії добивалося усієї повноти політичного панування (теократії)» [4,6]. Виникають сумніви 
відносно вживання по відношенню до тибетського буддизму терміну «теократія», хоч би тому, що у 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                                            2007  

 186

його змістовне навантаження культурно розбіжні. Впливовість Папи Римського серед віруючих 
католиків не викликає сумнівів, владу ж Далай-Лами у Тибеті до китайського вторгнення, нема 
підстав вважати безумовною. Незважаючи на закиди щодо представлення Далай-Лами як 
«світського та духовного лідеру Тибету», у свідомості більшості тибетців він є вельми 
шанованим… духовним главою тибетської традиції Гелуг*. Інші великі та малі традиції мають 
своїх лідерів, які за духовним здобутком не поступаються Далай-Ламі. 

Особливу увагу, на думку В.П. Лучіної, ламаїзм приділяє заняттям йогою (у яку ввійшли 
архаїчні ритуали, з’єднані з сексуальною символікою) [12,70]. Ймовірно дослідниця мала на увазі 
широке розуміння терміну «йога», як релегійно-філософстке учення Сходу, ціллю якого є                      
вивільнення духу [9,298]. Тому що, йога, у розумінні індуїстичної релігійно-філософської традиції з 
тибетським буддизмом несумісна. Необхідно також зважувати на те, що, існує два способи 
практики ламаїзму: з використанням форм та без такого використання [7,15]. В цьому зв’язку 
необхідно відзначити, що банальний ритуалізм не є необхідним атрибутом ламаїзму. 

Серед джерел індійської релігійної думки та культу, які приймали вирішальну участь у 
складанні ламаїзму, Кочетов визначає «ваджраяну — «діамантову колісницю», чи, як її ще 
іменують, тантризм» [4,12]. Складні тантричні обряди, тексти та заклинання, проникнуті духом 
еротики спрямовані на швидке досягнення спасіння шляхом злиття с божеством, сходять у своїх 
коренях до древньої магічної практики [4,13].  

Стикаючись з наголосом на еротичність та сексуальну символіку тибетського буддизму у 
буддології, не висвітленим залишається питання, як проникнуті еротичним духом тантричні 
практики застосовувалися і застосовуються ченцями, одною з головних обітниць яких, є зречення 
статевих стосунків. Проте відомо, що засновник чернецької традиції Тибету індійський чернець 
Атиша був тантристом. 

Для того, щоб розібратися у цьому парадоксі треба більш ґрунтовно підійти до розгляду 
поняття «тантра», оскільки саме воно у суспільній свідомості асоціюється з сексуальними 
обрядами. Термін «тантра», як і «дхарма», має декілька тлумачень. «Стосовно текстів це слово 
вказує на потаємний характер їх змісту, необхідність знайомства з усною традицією коментування, 
яка передається безпосередньо від вчителя до учня» [15,300]. Аналізуючи тантру крізь поставлені 
запитання, напрошується висновок про її однобічне сприйняття західними дослідниками, які 
розглядають лише «етичний и соціальний нігілізм» тантризму [12,1300]. Між тим, з усної традиції 
відомо, що слова «сутра» і «тантра» перекладаються як «нитка» і «тканина». Продовжуючи 
символізм – тканина, це плетиво з ниток. Що за розсудом, надає тантрі значення системи повчань 
та практичних прийомів функціональних у різноманітних життєвих ситуаціях («тканина 
життя»).  Таким чином, розглядаючи тантру ширше ніж еквівалент Кама-сутри, стає очевидним, 
яким чином чернець Атиша міг бути носієм тантричної традиції. 

Відзначаючи значення буддизму у історії та культурі Тибету, ми наближаємося до відповіді 
на питання, чому тибетське відгалуження буддизму вважається найменш спотвореним часом та 
культурними впливами. Не будуть перебільшенням отримані Є.А. Торчиновим висновки: «якщо в 
Китаї до приходу туди Дхарми Будди вже існувала високорозвинена цивілізація, то Тибету буддизм 
дав усе. Саме завдяки буддизму Тибет не тільки прилучився до індійської культури, але й став 
хранителем індійської буддійської традиції, яку він відтворив з дивовижною точністю, після 
зникнення її у Індії [13]. Відзначена виняткова точність у відтворенні буддійської традиції, стала 
можливою завдяки особливому ставленню до неї тибетців. Що позначилося у двох взаємно 
переплетених речах: шані та практичному відношенні. Перша ілюструється ставленням до індо-
буддійських писемних джерел. По-перше, для того щоб уникнути спотворень, наприклад, переклад 
одного твору вівся паралельно кількома визнаними буддійськими авторитетами, як з тибетського 
так і з індійського боку, які добре володіли обома мовами. По-друге, ще за царя Ралпачана (- 836) 
над перекладами ведеться адаптаційна робота, спрямована на те, «щоб кожний міг їх вивчати». А 
саме: з перекладів виключаються незрозумілі тибетцям слова літературної мови створеної самими 
перекладачами. 

Разом з шанобливим ставленням до індійської традиції тибетці не були лише старанними 
толмачами чужої мудрості. Тибетські вчені, ченці та йогіни не тільки зберегли скарби індійської 
культури, майже забуті в самій Індії, а й прибільшили їх своїми  філософськими,  логічними, грама- 

 
* Тибетський буддизм презентується чотирма найчисельнішими традиціями (Ньінгма, Сакья, Кагью, 

Гелуг) та багатьма мало чисельними традиціями. 
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тичними та містико-споглядальними трактатами.  
Буддизм у якості зворотної дії сприяв пом’якшенню тибетської натури: вже через декілька 

сторіч сприйняття буддизму тибетці перестали бути войовничим та лютим народом, що спричиняв 
багато неспокою та лиха своїм більш мирним сусідам, і спрямували свою енергію у галузь духовної 
практики, вчених занять, філософських диспутів та медицини. Пізніше таку ж трансформацію 
пережили й монголи, що познайомився з буддизмом саме в його тибетській формі. 

Отож, буддизм у тибетському варіанті не залишається «релігією царів», завдяки 
впровадженим заходам він просякає до нижчих шарів суспільства, творчо використовується у 
повсякденному житті. Торчинов з цього приводу зауважує: «Тибет створив унікальну цивілізацію, в 
основі якої лежав буддійський проект. Це була культура духовності без комерції, йогічної практики 
в ім'я блага всіх істот і схоластичної вченості, не заклопотаної утилітарним застосуванням своїх 
досягнень». Закономірно постає питання «чому?». У цитованих уривках ми бачимо наголос лише 
на духовній складової людської діяльності. А як бути з прагматичними, суто людськими потребами 
життєзабезпечення? Малоймовірним здається такий відчайдушний потяг до чужої (індійської) 
духовності, попри свої релігійні традиції. Не менш вирішальними для нас здаються практичні 
життєві потреби. Справа мабуть у тому, що буддизм у умовах тибетського суспільства задовольняв 
його вищі шари – суспільно-політичні потреби перерозподілу влади у суперечці з 
насліднопривілейними верствами. Як це було у Індії у суперечності між брахманами-брахманізмом 
та кшатріями-буддізмом. Буддизм у цих ситуаціях виступає засобом мерітократизації суспільства 
легалізуючи вихід до влади здібних до цього людей. А у наведених думках Торчинова, логічний 
наслідок (зміна натури народу під впливом Вчення) затіняє причину прийняття буддизму – цілком 
практичний ідеологічний хід. Наслідком його дійсно стало розповсюдження ідей миру та 
співчутливості до усіх живих істот, але розвиток, наприклад, здібностей обходитись без одягу 
взимку (Йога Внутрішнього Тепла) у тибетському високогір’ї, навряд виглядає як «не 
заклопотаність утилітарним застосуванням своїх досягнень». На нашу думку, Вчення Будди 
практичне, тому – дійове, а тому, ідеалізації не потребує.  

Отже, розгляд буддизму лише у якості релігії, як це було донедавна у західній науці, значно 
звужує можливості пояснення популярності буддизму взагалі та тибетського буддизму зокрема у 
сучасному світі. Пошуки спрямовані на корекцію та збагачення старого визначення буддизму вже 
ведуться (С.Ю. Лепехов) [5], але на наш погляд занадто радикально, лише у напрямі «буддизм – 
релігія, чи ні»? Тоді як у традиційному ареалі розповсюдження буддизм дійсно переважно має усі 
ознаки та функції релігії. Але, розвиваючись на Заході у стилі тибетської традиції Карма Кагью він 
демонструє зовсім інші нерелігійні ознаки: критичність, конструктивність, прикладний характер 
[3,159-169].  

Таким чином, буддизм на Заході є вираженням потреби певної верстви населення у іншій 
формі духовності ніж та яку може запропонувати європейська культура. Розширення понятійної та 
практичної бази, спричинене більш активною ніж раніше взаємодією буддизму з західною 
культурою, виявляє західне уявлення про дхарму Будди Шакьямуні як неадекватно спрощене, що 
не в змозі об’єктивно інтерпретувати різні грані міжкультурної взаємодії. Що, на нашу думку, є 
достатнім для порушення  питання про корекцію та наповнення новим змістом терміну «буддизм» 
та «тибетський буддизм» зокрема. 

 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Герасимова К.М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. – 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1989. – 320с. 
2. Зегерс М. Термины буддизма. Основано на «Сокровищнице знания» Джамгён Конгтрула 

Римпоче. Второе издание. СПб.: «Алмазный путь», 2000 – 171с. 
3. Каприцын И.И. Буддизм в европейской культуре//Цырендоржиевские чтения – 2003. Сб. науч. 

Статей, – Київ, Стилос, 2003. – 341с. 
4. Кочетов А.Н. Ламаизм. М.: «Наука», 1973, – 199с. 
5. Лепехов С.Ю. Буддийская философия как идейная основа Буддийской 

цивилизации.http//www.http://www.philosophy.ru/iphras/library/vost/lepech.htm 
6. Нидал О. Верхом на тигре. СПб.: «Алмазный путь» – 1992. – 528с. 
7. Нидал О. 108 вопросов буддийскому йогину. Встречи с буддийским Учителем Оле Нидалом. 

СПб, Алмазный Путь, 1994. – 84с. 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                                            2007  

 188

8. Нидал О. Глубина славянского ума. Встречи с ламой Оле Нидалом. СПб.: «Алмазный путь» –
2000. –  606с. 

9. Новейший философский словарь/ Сост. А.А. Грицанов, –Мн.: Изд. В.М.Скакун, 1999,–896 с. 
10. Ринчендуб Будон. История буддизма (Индия и Тибет). Пер. с тибетского Е.Е. Обермиллера, пер. 

с английского  А.М. Донца. – СПб.: Евразия, 1999. – 336с.  
11. Сафронова Е.С. Некоторые аспекты эволюции буддизма на Западе. //Вопросы научного 

атеизма, 1989, №39.  – 186-208с. 
12. Советский Энциклопедический словарь/.Гл.ред. А.М. Прохоров.– М.: Советская энциклопедия, 

1984. – 1600с. 
13. Торчинов Е.А. Буддизм и мировая цивилизация в прошлом и настоящем 

//www.members.tripod.com/~etor_best/buddhcivil.html. 
14. Философский энциклопедический словарь. Ред. кол. С.С.Аверинцев…2-е изд., М. «Советская 

энциклопедия», 1989. – 815с. 
15. «Чжуд-ши» – памятник средневековой тибетской культуры: Пер. с тиб./предисл.                          

Д.Б. Дашиева, С.М. Николаева. – Новосибирск: Наука. Сиб. Отделение, 1988. – 349с. 
 

SUMMARY 
 

The article is dedicated to the problems of discussion about Tibet Buddhism in the western science. 
The difference of opinions between western imagined idea of Tibet Buddhism and its really existing 
prototype “Dharma” as studies of Buddha Gotami is considered. 

 
 

Д.І. ЛЕОЩЕНКО  
 

ЗАКОНОМІРНИЙ ХАРАКТЕР ФОРМУВАННЯ  
І РОЗВИТКУ ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ 

 
Останнім часом поняттю “правда” приділяється все більше уваги, що зумовило появу 

великої кількості його визначень і трактувань, більшість з яких, як на наш погляд, не позбавлені 
суперечливості, а отже, викликають ряд критичних зауважень6. Але, що стосується саме 
“історичної правди”, то, як це не дивно, але окрім деяких робіт (наприклад, [1; 7]) суто 
публіцистичного характеру, ми змушені констатувати відсутність бодай спроб більш-менш 
серйозного підходу до розуміння зазначеного поняття. Таким чином, маємо практично майже 
абсолютну нерозробленість поняття “історична правда”, що є об’єктом нашого дослідження як 
одна з форм абстрактного мислення або, іншими словами, як теоретична мисленева модель 
феномену, який цим поняттям позначається. 

Самий тільки стан недостатньої розробленості поняття “історична правда” не обумовлював 
би актуальність його дослідження, якби воно не мало суттєвої значущості. Саме останнє стає 
зрозумілим, якщо звернути увагу на аксіологічний зміст поняття “правда”, на чому останнім часом 
все частіше наголошують деякі дослідники. Наприклад, П.Рачков переконаний в існуванні таких 
вічних цінностей, які складають основу людського світосприйняття і визначають розуміння сенсу 
існування та його виправданість. Серед цих цінностей перше місце він відводить саме правді: 
“Правда і справедливість разом із красою входять… у нашу свідомість як мета і регулятор 
найважливіших ціннісно-смислових ідей і уявлень.” [6, 83] Не маючи підстав не погоджуватись із 
зазначеним автором, ми, у свою чергу, виходимо з того, що “правда” – це інтегральне аксіологічне 
поняття, яке означає сукупність таких поглядів, що за певних обставин набули для людини або 
суспільства позитивної значущості, тобто стали тими базовими цінностями, які в сукупності 
визначають сенс людського існування. 

Аксіологічна парадигма філософського осягнення суспільного життя на сьогодні отримує 
дедалі більше визнання. Зокрема, не можна не погодитись з тими дослідниками, які стверджують, 
що “сучасний соціальний світ являє собою перехідний період до встановлення панування 
аксіологічної парадигми”, оскільки саме “ціннісне, аксіологічне відношення… робить соціальні 
зв’язки необхідними, сутнісними”. 8, 204 З огляду на вищезазначене, актуальність дослідження 
                                                 
6 Детальніше про це йдеться у статтях автора.4; 5 
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феномену історичної правди набуває особливої значущості, оскільки у вигляді суб’єктивних за 
формою переконань, ідеалів або ціннісних орієнтацій історична правда визначає не тільки наше 
пізнавальне відношення до минулого, але й його оцінку. Таким чином, історична правда є основою 
саме “аксіологічного відношення” до тієї соціальної спадщини, яка зазвичай позначається поняттям 
“історичне буття”. Отже, на наш погляд, історична правда – це таке оцінювально спрямоване 
відношення до минулого, яке суб’єктивно сприймається як єдино вірне, внаслідок чого є основою 
історичної свідомості і визначає її зміст в аксіологічному та гносеологічному аспектах. 

Предмет дослідження традиційно визначається як виявлення тих законів та 
закономірностей, які обумовлюють існування і розвиток того, що є об’єктом дослідження. З огляду 
на це метою нашого дослідження буде виявлення тих чинників, якими обумовлюється 
закономірний характер формування і розвиток історичної правди як соціально-духовного 
феномену. 

Як філософська категорія “закономірність” означає тенденцію розвитку, що обумовлена 
дією одного або декількох законів і є формою конкретного прояву закону. Виходячи з цього, 
головним завданням буде виявлення закону (законів), яким обумовлюється формування історичної 
правди і з’ясування того, у якій формі проявляється дія цього закону. 

На наш погляд, не буде помилкою визнання того, що дія універсальних законів, якими є 
закони діалектики, конкретизовано проявляється у вигляді законів інших рівнів – специфічних та 
загальних. Таким чином, специфічні та загальні закони виступають як закономірності по 
відношенню до законів універсальних. Розглянемо, наприклад, як у конкретному випадку 
формування історичної правди проявляється дія закону взаємного переходу кількісних і якісних 
змін. 

Нагадаємо: ми виходимо з того, що історична правда є основою історичної свідомості, а 
отже, визначає процес відображення минулого, тобто визначає зміст історичної свідомості. Як 
ціннісно-особистісне відношення до минулого, саме історична правда обумовлює своєрідність того 
суб’єктивного образу об’єктивного минулого, що створюється історичною свідомістю. Таким 
чином, історична правда як особлива структурна складова історичної свідомості виділяється своїми 
властивостями с поміж інших її складових. А оскільки сукупність тих властивостей, що складають 
визначеність об’єкту та його відмінність від інших позначається категорією “якість”, то можна 
казати про якісну відмінність історичної правди від інших складових історичної свідомості. Іншими 
словами, історична правда – це не проста сукупність усього того, що складає зміст історичної 
психології та ідеології, а система тільки тих їхніх елементів, які, набувши особливого 
аксіологічного значення, визначають суб’єктивне відношення до минулого на буденному чи 
теоретичному рівні. 

Але під якісною відмінністю обов’язково розуміється відповідна відмінність кількісних 
характеристик. У даному разі виявлення останніх ускладнюється тим, що історична правда, як було 
з’ясовано раніше, відноситься не до природних (у розумінні “матеріальних”) феноменів, а до 
соціально-духовних. Порівнюючи кількісні показники предметів, явищ або процесів, ми зазвичай 
виходимо з того, що кількість – це їхня характеристика, яка визначає їх як сукупність однорідних 
частин. Тому, коли справа стосується природних феноменів, питання відносно кількісних 
параметрів та “одиниць їхнього вимірювання” не виникає: “ кількість відображає такі параметри 
предмета, явища або процесу як число, величина, об’єм, вага, розміри, темп руху, температура та 
ін.”[3, 54] Коли ж мова заходить про явища з царини соціального або духовного, то зрозуміло, що 
визначити їхні кількісні показники за допомогою звичних прийомів зважування або вимірювання 
лінійних розмірів практично неможливо (якщо тільки не йдеться про деякі процеси і явища з 
економічної сфери суспільного життя). На нашу думку, це пояснюється різним “оформленням” 
природних і соціально-духовних феноменів. 

Загальновідомо, що коли йдеться про “форму” як філософську категорію, то обов’язково 
розрізняють її зовнішній і внутрішній різновиди. Зовнішня форма пов’язана з поняттям контуру і 
фіксує феномен, виділяючи його з оточуючого фону. Саме такий спосіб вираження змісту в більшій 
мірі проявляється у природних феноменів і є найбільш доступним для сприйняття за допомогою 
традиційних чуттєвих способів. Внутрішня ж форма пов’язана із смисловою визначеністю 
феномена, яка обумовлює спосіб його сприйняття в залежності від того, яке місце він займає в 
системі духовно-практичної діяльності. Безумовно і внутрішня форма також є властивою для 
природних феноменів, але все ж таки більш наочною для них є зовнішня форма. А от у 
відображенні феноменів соціально-духовного плану головну роль відіграє внутрішня форма і 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                                            2007  

 190

практично відсутньою є зовнішня. Наприклад, адекватне вираження змісту феномена “соціум” ніяк 
не може зводитись до фіксування тільки його зовнішнього оформлення у вигляді просто групи 
людей. Процес виявлення внутрішньої форми безперечно є набагато складнішим  ніж зовнішньої і в 
цьому, на наш погляд, полягає одна з причин того, що таким же чином відрізняються за складністю 
дослідження і пізнання соціально-духовних та природних явищ. 

Оскільки кількісні характеристики історичної правди не схожі на звичні, то, на перший 
погляд, вони можуть здатися дещо суперечливими. Однією з таких є “вагомість” у розумінні 
“значущість”, оцінка якої, безумовно, не передбачає застосування фізичних одиниць вимірювання 
ваги або маси. В даному випадку мається на увазі, що з великої кількості існуючих у суспільстві 
уявлень про минуле та підходів до його розуміння і оцінювання фундаментальними для того чи 
іншого соціального суб’єкта стають лише ті, які набувають для нього найбільшого значення. Це 
можуть бути особисті симпатії або антипатії, засновані на емоціях чи враженнях, а можуть бути 
теоретично обґрунтовані положення, що поділяються певною кількістю людей. Але у будь-якому 
випадку вони набувають якості історичної правди саме тому, що вагомість їх значущості для 
певного соціального суб’єкта дозволяє будувати уявлення про минуле тільки на їх основі, тільки їх 
роблячи єдино вірними і необхідними. 

Відображення значущості відбувається у формі переживання, яке фіксується людиною як 
почуття. Дуже влучно з цього приводу висловлюється В.Дуденок: “…те, чим ніколи не 
переймались, ніколи не буде і дійсною цінністю для суб’єкта, воно може осягатись тільки розумом 
й існувати як логічна, абстрактна можливість цінності”. [2, 58] Почуття завжди є первинним як у 
сприйманні цінності, так і в її прийнятті. Причому переживання цінності може відбуватись у 
широкому діапазоні від інстинктивних прагнень і фіксованих установок, які сприймаються 
несвідомо, так би мовити “автоматично”, до свідомого вибору на раціональному рівні. 

Сама ж значущість тих поглядів, знань та ідей, що складають історичну правду, 
визначається багатьма факторами. Це можуть бути соціальні потреби як усвідомлені соціальним 
суб’єктом причини своєї активності, це можуть бути соціальні інтереси як конкретизоване 
відношення до всієї сукупності потреб і до процесу їхнього задоволення, це може бути соціальна 
орієнтація як сукупність цілей, установок і ціннісних критеріїв особистості або це може бути 
соціальна позиція як внутрішнє відношення особистості до суспільства і до свого становища в 
ньому, що надає орієнтації суб’єктивну вмотивованість. І хоча не існує абсолютно точних числових 
критеріїв для визначення ступеню суб’єктивної значущості тих чи інших елементів історичної 
психології та ідеології, все ж таки більш кількісно “вагомими”, а відповідно, і якісно відмінними, 
будуть ті з них, які співпадають з вищеназваними соціально-особистісними системами. Так 
протилежність оцінок багатьох суперечливих історичних подій в умовах, коли історична наука, не 
оперуючи історичними законами і закономірностями, не може дійти однозначних об’єктивних 
висновків, зумовлена саме тим, що суб’єкт дає свою оцінку, виходячи з власних інтересів, які у 
свою чергу обумовлюються тим, як він позиціонує себе в суспільстві. Особливо яскраво це 
проявляється в суспільствах зі стійкою соціальною структурою, коли сформована і розвинута 
класова самосвідомість дозволяє людині чітко ідентифікувати себе з тією чи іншою соціальною 
групою, а отже багато в чому зумовлює його соціальну позицію, соціальну орієнтацію та соціальні 
інтереси. 

Отже, на наш погляд, дія діалектичного закону взаємного переходу кількісних і якісних змін 
конкретизується як закономірність у формуванні історичної правди і проявляється наступним 
чином: ті уявлення про минуле та підходи до його розуміння і оцінювання, суб’єктивна значущість 
яких у кількісному розумінні є найбільшою, стають структуроутворюючою основою історичної 
свідомості, тобто набувають якості історичної правди. 

При цьому ті положення, які стали історичною правдою, перестають бути тими, що 
відносились просто до всієї сукупності поглядів відносно минулого, але не були життєво-
важливими і, як наслідок, не набули статусу найбільш вагомої, безумовної значущості. В даному 
разі нова якість формується в результаті і на підставі оцінювання як суб’єктивного судження про 
цінність. У такому розумінні оцінка виступає як щось суб’єктивне і протиставляється цінності як 
об’єктивному. Іншими словами: суб’єктивне переживання того об’єктивного минулого, яке вже має 
певне значення як можлива цінність, є необхідною умовою формування нової якості – якості 
історичної правди. Але така  нова якість заперечує попередню. Зі свого боку, заперечення означає 
не просто знищення старої якості, але й створює можливості для подальшого розвитку. 
Враховуючи до того ж, що закони як особливий тип зв’язків обумовлюють не тільки виникнення, 
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але й існування та розвиток об’єктів і явищ, а діалектика – це вчення про найбільш загальні закони 
розвитку, можна зробити висновок, що дією законів діалектики обумовлена закономірність як 
формування історичної правди, так і її розвитку. 

Тенденція ж розвитку історичної правди обумовлюється, на наш погляд, співвідношенням її 
об’єктивної та суб’єктивної складових, які П.Рачков відповідно позначає як “правда-істина” і 
“правда-справедливість”: “…якщо перша правда належить до об’єктивно-достовірного знання, то 
друга правда … відноситься до суб’єктивно-ціннісного, яке не пов’язане з точними об’єктивно-
науковими характеристиками і тому, мабуть, повністю не виключає тієї сумнівності, що … 
притаманна будь-якій правді”. [6, 88] При цьому ці дві складові, виступаючи як протилежності, є 
діалектично взаємопов’язаними, оскільки передбачають і обумовлюють одна одну. Так пошук 
істини не тільки не заперечує, але й не може обійтися без оцінювального підходу, оскільки наукове 
пізнання обов’язково передбачає визнання чи невизнання певних методів, гіпотез, кінцевих цілей, 
ідеалів та інших цінностей. Отже взаємодія двох зазначених складових історичної правди визначає 
конкретно-історичний характер її проявів. 

Таким чином ми підійшли до розглядання прояву дії закону єдності та боротьби 
протилежностей. У нашому випадку таке завдання ускладнюється багатоманітністю проявів цього 
закону у царині соціального, оскільки людське суспільство безумовно є системою настільки 
складною, що багатоплановість її структури практично не передбачає можливості абсолютно 
повної всеосяжності. Але в найбільш узагальненому розумінні суспільство може розглядатись як 
сукупність суспільного буття і суспільної свідомості. Причому в нашому випадку, коли йдеться про 
суспільну свідомість обов’язково розуміється, що її складовою є історична свідомість, основою якої 
є історична правда. 

 Хоча історична свідомість і є відображенням історичного буття, але все ж таки в історичній 
свідомості формується тільки його образ, а отже, вони не можуть бути абсолютно тотожними навіть 
коли відображення є адекватним. Таким чином, історичне буття та історична свідомість є 
діалектичними протилежностями, як відповідно і суспільне буття та суспільна свідомість,  
нерозривна єдність яких є необхідною умовою існування такого феномена, як суспільство. 

Питання про те, чи може буття людського суспільства відбуватись без суспільної свідомості 
є риторичним, оскільки первинними соціальними суб’єктами є люди як свідомі істоти. За 
визначенням суспільство – це форма життєдіяльності людей. Суспільним буттям і є саме ця сумісна 
життєдіяльність, в процесі якої люди вступають у різноманітні системи взаємовідносин і яка 
розвивається, набуваючи історично конкретних форм, підпорядковуючись загальним і специфічним 
закономірностям. Але однією з характерних рис людської діяльності є її усвідомленість, оскільки не 
може бути неусвідомленим буття свідомої істоти. 

Система найбільш загальних поглядів на світ і на суспільство як частину об’єктивного світу 
складає зміст світогляду, який формується не деінде, а саме у свідомості. Якщо це відбувається у 
свідомості конкретної людини, то ми маємо індивідуальний рівень світогляду, але ж є і масовий 
рівень світогляду, а отже, неодмінно повинна існувати і суспільна свідомість. Таким чином, 
суспільна свідомість є невід’ємним атрибутом суспільства і, значною мірою обумовлюючи 
формування індивідуальної свідомості, вона сама в той же час формується на її підставі під 
визначальним впливом суспільного буття. 

З іншого боку, свідомість – це особлива форма відображення. Її особливість полягає в 
здатності суб’єкта відображення використовувати результати відображення у своїй практичній 
діяльності. Таким чином, суспільна свідомість, являючись відображенням суспільного буття, у 
свою чергу обов’язково здійснює на нього певний вплив. 

Отже, якщо можна сперечатись з питання, яка з цих двох складових: суспільне буття чи 
суспільна свідомість, є первинною або більш значущою, то не викликає сумнівів те, що вони є 
різними і, в той же час, гармонійно єдиними та невід’ємними сторонами одного цілого – 
суспільства, а їх взаємозв’язок і взаємодія багато в чому обумовлюють його існування та розвиток. 

Якщо ж формування суспільної свідомості має закономірний характер, то не повинно 
викликати сумнівів і те, що настільки ж закономірним є і формування її структуроутворюючого 
елементу, яким є історична свідомість як відображення історичного буття. А оскільки історична 
правда є основою історичної свідомості, то закономірність і її формування обумовлюється законом 
єдності та боротьби протилежностей, який як один з універсальних законів у такій конкретній 
формі проявляє свою дію в тому числі і в суспільній царині об’єктивної реальності. 

У будь-якому випадку конкретизованим проявом згаданого закону є протиріччя як 
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діалектична взаємодія протилежностей. Зокрема, в процесі формування історичної правди такими 
протилежностями виступають з одного боку необхідність адекватного відображення змісту 
об’єктивного історичного буття, а з іншого – можливість здійснення цього тільки у вигляді 
суб’єктивного образу. За змістом цей образ може бути адекватним чи неадекватним, об’єктивним 
чи необ’єктивним, але за формою він може бути тільки суб’єктивним і ніяким іншим, оскільки 
формується свідомістю соціального суб’єкта. Причому, якщо враховувати, що існує велика 
кількість соціальних суб’єктів (як індивідуальних, так і колективних) з різноманітними соціальними 
позиціями та орієнтаціями, то зрозуміло, що відносно одного конкретного прояву історичного буття 
обов’язково існує декілька можливих варіантів його суб’єктивного відображення. Але тільки один з 
цих варіантів може стати для конкретного соціального суб’єкта дійсністю у вигляді історичної 
правди як такий, що визнаний ним єдино вірним. 

Отже, на наш погляд, якщо в процесі формування і розвитку історичної правди як 
соціально-духовного феномену проявляється дія універсальних законів, то, розглядаючи ці 
конкретизовані прояви як закономірності, ми можемо стверджувати, що згаданий процес має 
закономірний характер. 

На завершення хотілося б зазначити, що окреме місце у дослідженні закономірностей 
формування і розвитку історичної правди займає, на наш погляд, питання про її значущість як 
чинника саморегуляції суспільства. Розглядання проблеми у такому аспекті може, на нашу думку, 
стати темою окремого дослідження про історичну правду як про необхідну умову існування 
суспільства як складної системи, здатної до самоорганізації. 
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SUMMARY 
 

The author tries to base the regular character of the forming and the development of the historical 
truth. 
 

 
Г.В. ЗАВІРУХА  

 
ФЕНОМЕН ТЕРОРИЗМУ: ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ 

 
В науковій літературі ще й досі не існує фундаментальних теоретичних досліджень, 

присвячених феномену тероризму. Особливої уваги, перш за все, потребує проблема специфічної 
сутності тероризму та його визначення. 

Чітке встановлення меж тероризму, окреслення того кола, всередині якого опиниться 
максимально можлива безліч різновидів причин, особливостей розвитку, проявів і результатів, які 
утворюють це явище, – ось основні питання, які потребують наукового аналізу. І не тільки ці: 
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важливо визначити що таке тероризм, які основні ознаки цього явища, які характеризують його 
природу та специфіку, які відмежовують його від суміжних, в певних рисах схожих або навіть 
співпадаючих з ним явищ. 

Тероризм є багатогранним феноменом зі складною структурою, а тому дуже важко дати 
об’єктивне, конкретне визначення, оскільки він не є якимось цілісним явищем з чітко визначеними 
кордонами. Тероризм може мотивуватися політичними, територіальними, релігійними, етнічними, 
або навіть економічними ідеями та цілями. Такі ідеї або цілі дуже часто переплітаються одна з 
одною і це створює великі перешкоди для розуміння того, який саме тип тероризму проявляється в 
тому чи іншому випадку. Крім того існують суміжні з тероризмом процеси, що характеризуються 
використанням збройного насильства. В ході таких процесів використовуються прийоми та засоби, 
схожі з тими, що використовують терористи, – це і війна, і повстання, і партизанська боротьба, а 
також і кримінальна злочинність. 

Визначення понять „терор” і „тероризм” змінювалися з часом і політичним оточенням. 
Слово „тероризм” було породжено у революційній Франції в період з 1789 по 1797 роки і майже до 
кінця XIX століття використовувалося як синонім до „терору” і розповсюджувалися лише на сферу 
військових дій, хоча в деяких випадках поняття „тероризм” набувало специфічного відтінку: 
тероризм – це здійснення терору. Змістом слова „терор” є утримування влади шляхом залякування 
суспільства. В кінці XIX століття почали з’являтися опозиційні організації, що здійснювали 
систематичні замахи, в цей період поняття „терор” і „тероризм” поступово перестають 
розповсюджуватися на сферу військових дій і набувають характеру боротьби з політичним 
забарвленням. Самі ці поняття конкретизуються та відокремлюються одне від одного. Поняттям 
„тероризм” стали позначати політичні вбивства різного роду організацій та їхню тактику, а „терор” 
залишився внутрішнім явищем держав і закріпився за репресивними діями держави. В кінці ХХ 
століття тероризм перейшов державні кордони і став міжнародним явищем через обмеження 
суверенітету навіть провідних держав світу транснаціональними корпораціями. В ХХІ столітті 
відбулася якісна зміна терору – він став безадресним, він сьогодні загрожує не тільки політичним 
діячам, представникам великого бізнесу, відомим діячам культури або засобів масової інформації, а 
всім людям без винятку, навіть безневинним дітям. 

Метою даної статті є спроба наукового визначення поняття тероризму, спроба чіткого 
встановлення меж тероризму, основних ознак цього явища, які характеризують його природу та 
специфіку, які відмежовують його від суміжних, в певних рисах схожих або навіть співпадаючих з 
ним явищ. Засобами реалізації мети є аналіз суміжних з терористичною діяльністю явищ. 

Упереджений підхід до терористичної діяльності є дуже серйозною перешкодою до 
наукового визначення тероризму. Соціальна позиція визначає не тільки позитивне чи негативне 
ставлення до тих чи інших збройних дій, але й саме визнання або невизнання цих дій як 
терористичних. Виникають подвійні стандарти по відношенню до тероризму: той, хто для одних – 
терорист, для інших – борець за свободу. 

Поняття тероризму охоплює різноманітні явища, дуже часто настільки переплетені зі 
схожими суміжними явищами, що між ними майже неможливо провести розмежувальну лінію. 
Сьогодні дуже важливим завданням є дати точне теоретичне визначення поняття тероризму, адже 
його відсутність надзвичайно ускладнює боротьбу з ним. Але сформулювати точне визначення 
неможливо, оскільки насильство притаманне не лише тероризму, а й іншим схожим явищам. Отже, 
щоб визначити тероризм, необхідно відрізняти його від схожих випадків використання такого 
методу як насильство. Крім того, щоб визначення тероризму було повним, необхідно включити у 
визначення не тільки ті його ознаки, що об’єднують його з іншими формами насильницьких дій, але 
й ті специфічні характеристики, що відділяють терористичне насильство від не терористичного. 

Тероризм визначається як тактика боротьби, що характеризується систематичним 
використанням ідеологічно мотивованого насильства або загроза використання насильства для 
досягнення політичної мети за допомогою страху, примусу або залякування, що проявляється у 
вбивствах, диверсіях, саботажі та інших діях, що становлять загрозу життю та безпеці людей. 
Характерним для цього визначення є те, що воно відображає ряд суттєвих для тероризму ознак: по-
перше, використання або загроза використання насильства; по-друге, тероризм використовується 
задля досягнення політичної мети, тобто з-понад усіх чинників, що його обумовлюють – 
економічних, соціальних, духовно-релігійних, психологічних, саме політичний чинник є 
домінуючим, таким, що обумовлює усі інші; по-третє, тероризм має груповий, систематичний та 
ідеологічно обґрунтований характер тощо. Але набір цих ознак неповний через відсутність 
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характеристик, що відображають конкретну характеристику саме тероризму як специфічної форми 
насильства, що відділяють тероризм від інших насильницьких методів політичної боротьби. 

В. Рибаков зазначає, що „феномен тероризму пов’язаний з проблемою насильства в історії 
людського суспільства в цілому і з боку тих, хто утримує владу, зокрема. З цієї точки зору... 
тероризм виступав і виступає як своєрідне вираження відчаю і як форма протесту проти 
національного, релігійного, соціального та політичного пригноблення. Саме під гаслами звільнення 
давньої Іудеї від Римської імперії діяла у 66 – 73 роках нашої ери секта сикаріїв, яку вважали одним 
з перших терористичних угруповань. Згодом її методи боротьби у точності скопіювала ІРА... 
Схожими мотивами керувалися хариджити, що з’явилися в ісламі в VII столітті, а також ні зарити, 
що відокремилися в окрему течію після розколу ісмаїлітів в кінці ХІ століття. Ідеями звільнення від 
соціального та політичного пригноблення надихалися практично всі відомі екстремістські 
угрупування ліворадикального толку в Росії, Латинській Америці, Європі та Японії” [1, 50 – 51]. 

Тероризм є способом боротьби, пов’язаним з використанням і висуванням на перший план 
тих форм збройного насильства, які визначаються як терористичні акти. Неможливо сформулювати 
поняття тероризму, не давши визначення терористичного акту. На думку О.М.Морозова прийнятне 
визначення тероризму може бути визначеним тільки в тому випадку, якщо оцінювати їх тільки як 
явище, тільки як самостійний агресивний акт без територіального, етнічного, релігійного, 
економічного і навіть політичного підтексту. Саме однозначне визначення, що відображає 
виключно сутність самого явища як такого, є ідеальним. З іншого боку, ці формулювання можуть 
викликати критику, здаватися дуже простими і не всеохоплюючими, проте незаперечною й 
очевидною їхньою перевагою є загальноприйнятність, яка є ключем до вироблення міжнародної 
антитерористичної законодавчої бази, а разом з тим і кроком до об’єднання зусиль світової 
спільноти не тільки в боротьбі з тероризмом, але й з причинами, що його породжують. Таким 
чином, Морозов О.М. визначає терористичний акт як одноразову спрямовану акцію залякування, а 
тероризм як цілеспрямовану діяльність, пов’язану зі здійсненням системи спланованих акцій 
залякування [2, 36]. 

„Терористичний акт – це дія, що набуває різноманітних форм насильства (або загрози його 
застосування), особливістю яких є те, що об’єкт насильства не може стати суб’єктом (і навпаки) в 
момент здійснення терористичного акту”, – таке визначення дає А.Ю. Яцько. Таким чином він 
робить чітку диференціацію на суб’єкт і об’єкт насильства. Головна особливість, що відрізняє 
терористичне насильство від не терористичного, є те, що терористичне насильство залишається без 
відповіді, тобто таким, що має однобічну спрямованість. Таким чином, тероризм є методом впливу 
шляхом здійснення терористичного акту задля досягнення певних цілей, за якого жертва 
терористичного акту не є об’єктом даного методу впливу. А.Ю.Яцько виокремлює трьох суб’єктів 
тероризму: окремого індивіда, групу і державний апарат, при цьому для кожного суб’єкта існує 
своя міра використання терору або тероризму [3, 69]. 

„Якщо виходити зі складових тероризму, – зазначає В. Рибаков, – його суть можна 
сформулювати як навмисне і свідомо мотивоване використання насильства проти цивільного 
населення, інфраструктури, військових або політичних об’єктів; як засіб дестабілізації, 
деморалізації та дезорганізації суспільно-політичних структур суспільства. Це визначення, – на 
думку автора, – можливо, є далеким від досконалості, але воно дозволяє в найзагальнішому вигляді 
відобразити сутність тероризму як опозиційного руху” [1, 51]. 

Отже, головним об’єктом тероризму є не той, хто став жертвою, а той, хто залишився 
живий. Таким чином, терористичний акт є перш за все спробою створити умови для впливу на 
суспільство, державу або міжнародні організації та їхніх представників з метою спонуки до 
прийняття або неприйняття якогось рішення шляхом заподіяння смерті невинним людям; тероризм 
є засобом психологічного впливу. Головна мета – не вбивство, а залякування тих, хто залишився в 
живих. Вбивство невинних людей виступає методом, а жертви інструментом. 

В минулому тероризм зводився до вбивств або поранень окремих державних і суспільних 
діячів і дипломатів, саме ці дії уособлювали специфіку терористичної діяльності. 

Методи, що використовують сучасні терористи, вельми різноманітні. В сучасних умовах 
терористичні акції набувають таких форм, як викрадення літаків, захоплення заручників, 
підпалювання будівель публічних і суспільних установ і житлових будинків, пограбування банків, 
напади на склади зброї, окупація посольств, вибухи у видавництвах і приміщеннях політичних 
партій, масові вуличні бешкетування, диверсії, шантажування тощо. На думку В.Ф. Антипенко, 
тероризм в цілому являє собою сукупність злочинів, що здійснюються з використанням насильства 
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окремими особами та спеціально організованими угрупованнями. Він направлений на зміну 
розстановки політичних сил в суспільстві, зміну суспільно-політичного устрою та форми правління, 
тобто, кінець кінцем, на захоплення та встановлення політичної влади [4, 374]. Більш того тероризм 
є навмисним злочином, властивістю якого є завчасне ретельне планування терористичних актів. 
Досягнення своїх цілей терористи ставлять в пряму залежність від ступеня залякування населення, 
владних структур тощо, при чому ефект залякування досягається саме завдяки демонстрації 
здатності терористів до найбільш руйнівних дій [4, 428 – 429]. Дуже поширеними стали акції 
безадресного терору. Таким чином такий прийом терористів, як прямий замах на життя людей 
сьогодні не є єдиним, як це було в минулому, і переважаючим, хоча він складає основу всієї 
терористичної діяльності, адже смисл тероризму полягає в створенні загрози життю та безпеці 
людей. 

Особливістю сучасного тероризму, що обумовлює підвищену небезпеку цього явища, є те, 
що він має організований, систематичний масовий і груповий характер. 

Саме по собі використання збройного насильства, характерного для терористичної 
діяльності, не може свідчити про те, що йдеться саме про терористичну діяльність. Головна 
відмінність у використанні збройного насильства терористами та іншими не терористичними 
збройними угрупуваннями полягає в тому, з якою метою здійснюються дані насильницькі акції. 
Дійсно, насильство є головною зброєю тероризму, але не можна вважати використання збройного 
насильства тероризмом. Акт збройного насильства стає терористичним, а не просто смертоносним, 
лише в тому випадку, коли має саме політичну направленість. 

„Тут виокремлюється, в першу чергу, – вважає Г.І. Мирський, – політичне мотивування 
терору, що дозволяє відразу ж відкинути, наприклад, мафіозні „сутички”, гангстерські війни, навіть 
якщо вони за характером методів боротьби, що використовуються, нічим не відрізняються від 
політичних акцій” [5, 36]. 

Хоча історія людства знає такі випадки використання збройного насильства з політичною 
метою, які не можна класифікувати як терористичні. Наприклад, вбивство тирана або усунення 
суперників у ході боротьби за царський титул. Таки замахи не є терористичними тому, що не є 
політичними, хоча мають терористичну направленість. Вбивство тирана також не можна вважати 
терористичним актом, крім того можна заперечити й те, що така дія є злочином, адже вона іноді 
морально виправдовується. Тиранічні уряди більше спрямовані на добробут і процвітання 
правителя, а не на добробут і процвітання інших, знищення таких урядів є позитивною дією, звісно, 
якщо це не призводить до збільшення страждань підвладних. Отже не всяке політичне вбивство 
стає терористичною маніфестацією. Такою вона стає тільки в тому випадку, якщо його здійснює 
організована група, що діє систематично. 

Політичний характер тероризму вказує на його специфічну особливість: тероризм є зброєю 
слабких. Збройні сили будь-якої держави є настільки потужними, що спроба вступити з ними у 
відкритий бій приречена на поразку. Розгорнута боротьба з політичним режимом виявляється 
неможливою, що і обумовлює застосування тактики індивідуальних політичних убивств, 
безадресних вибухів, диверсій тощо, які прикликані замінити систематичну та розгорнуту боротьбу, 
а безадресний терор має на меті створити враження про всемогутність терористів, їх готовність і 
здатність нанести удар в будь-який момент і в будь-якому місці. Таке враження про всемогутність 
терористів викликає соціальний резонанс. 

Г.І. Мирський зазначає: „якщо керуватися тим критерієм, що терористична діяльність має 
груповий характер, то тоді убивця-одинак, що не входить до терористичної організації, не 
підходить під визначення терориста. І в цьому смислі ані Бут, що вбив Лінкольна, ані Освальд, що 
вбив Кеннеді, – не є терористами, оскільки не доведено, що вони були членами будь-якої 
організації, навіть якщо їхні злочини були кимось ініційовані та сплановані. Навпаки, вбивці царя 
Олександра ІІ... та інших представників правлячих кругів Росії – це терористи..., що діяли за 
наказом керівництва есерівської організації... і безліч інших злочинців, по відношенню до яких 
було доведено, що вони входили в організації, що ставили своєю метою фізичне усунення 
політичних фігур” [5, 36]. 

Метою терористичних дій є вплив на поведінку певних соціальних груп через створення 
атмосфери страху. На думку відомого російського політолога С.Г.Кара-Мурзи, мета тероризму 
полягає у створенні атмосфери невротичного страху, тобто страху неадекватного, коли людина, або 
певна соціальна група впадає в стан апатії. Залякані люди здійснюють дії, або вимагають від влади 
здійснення дій, що людям зовсім не вигідні. Дуже часто ці дії є вигідними для терористів, або їхніх 
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замовників [6, 171]. Спеціальна турбота про висвітлення терористичних акцій засобами масової 
інформації стає невід’ємною складовою частиною терористичних операцій. 

Терористична діяльність і кримінальна злочинність мають багато спільного, хоча й існує 
певна нечітка розмежувальна лінія між ними. Схожість цих видів злочинної діяльності полягає в 
тому, що: по-перше, і кримінальна злочинність, і терористична діяльність є незаконними або 
такими, що порушують існуючу законність як в межах певної держави, так і в контексті 
міжнародних відносин. По-друге, терористи і кримінальні злочинці використовують однакові 
засоби досягнення своїх цілей. По-третє, тероризм нерідко застосовується як засіб і як знаряддя 
досягнення своїх цілей мафіозними структурами, кримінальним світом. І, навпаки, терористи 
нерідко залучають до своїх дій кримінальних злочинців. Терористи широко використовують 
найманих убивць для досягнення своїх цілей. Таким чином, кримінальна злочинність легко 
переходить в тероризм, а тероризм в кримінальну злочинність. 

Хоча різниця між цими явищами нечітка, існує принципова характеристика, що відрізняє 
кримінальну злочинність від терористичної діяльності. Мета терористів полягає в прагненні посіяти 
паніку в суспільстві, нанести удар і дестабілізувати державний устрій, змінити його на власну 
користь, тобто політичний характер терористичної діяльності є визначальним, основна ж мета 
кримінальних злочинців є виключно економічною, тобто вони прагнуть отримати фінансову 
користь зі злочинної діяльності, не зачіпаючи основ суспільства та державного устрою. Терористи, 
здійснюючи терористичний акт, прагнуть посиленої уваги до своїх дій як з боку суспільства, 
держави, так і з боку всієї світової громадськості, прагнення злочинців полягають в тому, щоб не 
привертати до себе зайвої уваги. Таким чином для терористів вбивство є допоміжним засобом для 
досягнення мети, а для кримінальних злочинців – основним і воно виправдовується у зв’язку з 
можливістю наживи. 

Терористичне насильство має багато спільного з таким явищем, як війна. Аналогія між тим 
та іншим феноменами базується на тому, що в обох випадках мова йде про використання зброї, 
вбивства, поранення, залякування людей. До того ж тероризм органічно тяжіє до війни. 
„Терористичні акти, відповідно, – зазначає Д.Ю. Швец, – можна розглядати як аналоги військових 
злочинів в мирний час або, під час війни просто як військові злочини. Адже способи ведення 
військових дій, що вважаються надмірними (навмисні напади на цивільне населення, захоплення 
заручників, вбивство ув’язнених) цілком закономірно співвіднести з методами тероризму” [7, 17]. 

Терористи, як правило, заявляють про законність своїх акцій, часто називають себе 
солдатами, використовують військову термінологію в назвах своїх організацій, влаштовують суди, 
виносять вироки, здійснюють страти. Отже, тероризм є однією з нових форм ведення війни. 
Тероризм повністю підпадає під визначення війни К. Клаузевіцем: війна – це акт насильства з 
метою нав’язати супротивнику власну волю [8, 35]. „Однією з таких нових форм війни є 
транснаціональний тероризм, націлений на асиметричні дії, за допомогою яких той, хто в 
технологічному та організаційному плані безкінечно поступається своєму супротивнику, набуває 
здатності вести довгострокові бойові дії. Що ж до класичної міждержавної війни, то вона внаслідок 
колосальної сили ядерної зброї та високої вразливості сучасних суспільств перетворилась на 
модель, що історично пережила саму себе” [9, 219]. 

Це дає підстави віднести проблему тероризму до групи інтерсоціальних глобальних 
проблем, що проявляються в усуненні війни з життя суспільства та забезпеченні справедливого 
світу. В сучасних суспільствах не існує внутрішніх сил, що здатні кинути виклик армії. Крім того, 
на сьогоднішній день міжнародні конфлікти з участю регулярних військових сил скоріше є 
виключенням, ніж правилом. Традиційні засоби забезпечення національної безпеки, що знаходяться 
на озброєнні армій – ракетно-ядерна зброя, танки, літаки, артилерія, авіаносці, фрегати, підводні 
човни тощо, будуються із розрахунку проти зовнішньої агресії або загрози; вони виявляються мало 
пристосованими для ефективної боротьби з терористами або ж представниками організованої 
злочинності в окремих країнах і на міжнародній арені. Терористична діяльність характеризується 
відсутністю відкритого протистояння державним структурам і владі, терористи не здатні перемогти 
у відкритих діях, а тому здійснюють приховані акти насильства, які служать засобом привернення 
уваги до своїх вимог. У цьому випадку агресор не є очевидним і не являє регулярної армії тієї чи 
іншої держави. 

Дуже часто до числа терористичних відносять всі організації, які використовують зброю 
проти тих, хто має владу. Схожість тероризму та національно-визвольного руху полягає тому, що в 
ході національно-визвольної боротьби використовуються деякі прийоми, що використовують 
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терористи. З зв’язку з цим виникає питання, яке можна сформулювати так: що відрізняє борця за 
свободу від терориста? Колись вважали, що терорист – це одне, а людина, що бореться за свободу, 
– зовсім інше. Л.А. Моджорян стверджує, що тероризм, з одного боку, та національно-визвольна 
війна – з іншого, – принципово різні категорії. Національно-визвольний рух поневолених народів є 
правомірним актом і його слід відрізняти від неправомірних актів, яким є міжнародний тероризм. 
Національно-визвольні війни ведуться за визволення батьківщини від іноземного панування, вони є 
обороною від агресії, тобто законними війнами. Національно-визвольні війни слід розглядати як 
конфлікти, що мають міжнародний характер і ставлять їх учасників під заступництво правил 
ведення війни. Учасники визвольних війн ведуть справедливу боротьбу, спираючись на симпатії, 
допомогу та підтримку народних мас всього світу. Справедлива мета визначає і використання 
незаборонених засобів і методів ведення військових дій. Учасникам національно-визвольних дій 
немає потреби вдаватися до індивідуального або колективного терору через те, що війни направлені 
не на заміну однієї „кастової хунти” іншою, а на завоювання справжньої незалежності [10, 182 – 
184]. 

Принципова відмінність національно-визвольної боротьби від тероризму полягає, перш за 
все, в тому, що така боротьба є однією з форм війни між державами, одна з яких є державою-
окупантом, або однією з форм громадянської війни, що ведеться не армійськими підрозділами, а 
загонами озброєного народу. На думку німецького соціолога Х. Мюнклера, „партизанська війна – 
це переважно захисна стратегія; тероризм, навпаки, за своєю сутністю – стратегія наступальна” [9, 
218]. Основний об’єкт національно-визвольної боротьби – це збройні сили держави. Об’єктами 
замахів з боку терористів можуть бути не тільки військові, але й мирні жителі. Більше того, серед 
жертв терористичних акцій мирні жителі складають більшість. Якщо національно-визвольний рух 
націлений на знищення ворожих частин, техніки, боєприпасів тощо, то тероризм переслідує мету 
викликати психологічну реакцію: паніку як у представників влади, так і у всього населення. В ході 
національно-визвольної боротьби відбувається не тільки бойове загартування її учасників, але й 
ведеться їхнє політичне виховання. Тероризм розцінює кадри тільки за ступенем їхньої готовності 
до руйнівної діяльності, всім своїм ходом веде до деградації людської особистості. 

Г.І. Мирський вважає, що партизанська війна не віддільна від етнічного тероризму, цей вид 
терористичної діяльності навіть складає її частину. „В якості прикладу можна навести події в таких 
країнах, як Шрі-Ланка (Таміли проти сингалів), Індія та Пакистан (кашмірський конфлікт), Ліван 
(шиїтські бойовики проти ізраїльтян). В усіх цих випадках поряд з більш або менш регулярними 
бойовими діями збройних угруповань використовуються типово терористичні методи боротьби: 
вбивства окремих осіб в тилу ворога, як військових, так і цивільних, захоплення заручників тощо. 

...Таким чином, можна констатувати, що ...етнічний тероризм залишається сьогодні 
реальною небезпекою, єдиним життєздатним різновидом „локального” тероризму (на відміну від 
міжнародного). Північно-ірландські, баскські, корсиканські, курдські, кашмірські, шрі-ланкійські, 
філіппінські бойовики... обома ногами стоять на твердому ґрунті: вони впевнені у підтримці значної 
частини своїх етнічних співтовариств, що бачать в них борців за свободу і незалежність нації” [5, 
39]. 

Висновки: 
1. Тероризм є багатогранним феноменом зі складною структурою, а тому дуже важко дати 

об’єктивне і конкретне визначення. Тероризм може мотивуватися політичними, територіальними, 
релігійними, етнічними, або навіть економічними ідеями та цілями, які часто переплітаються одна з 
одною і це створює великі перешкоди для розуміння того, який саме тип тероризму проявляється в 
тому чи іншому випадку. Крім того існують суміжні з тероризмом процеси та явища, що 
характеризуються використанням збройного насильства. В ході таких процесів використовуються 
прийоми та засоби, схожі з тими, що використовують терористи, – це і війна, і повстання, і 
національно-визвольна боротьба, а також і кримінальна злочинність. 

2. Тероризм визначається як тактика боротьби, що характеризується систематичним 
використанням ідеологічно мотивованого насильства або загроза використання насильства для 
досягнення політичної мети за допомогою страху, примусу або залякування, що проявляється у 
вбивствах, диверсіях, саботажі та інших діях, що становлять загрозу життю та безпеці людей. 
Тероризм є способом боротьби, пов’язаним з використанням і висуванням на перший план тих 
форм збройного насильства, які визначаються як терористичні акти. 

3. Головним об’єктом тероризму є не той, хто став жертвою, а той, хто залишився живий. 
Терористичний акт є перш за все спробою створити умови для впливу на суспільство, державу або 
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міжнародні організації та їхніх представників з метою спонуки до прийняття або неприйняття 
якогось рішення шляхом заподіяння смерті невинним людям; тероризм є засобом психологічного 
впливу. Головна мета – не вбивство, а залякування тих, хто залишився в живих. Вбивство невинних 
людей виступає методом, а жертви інструментом. 

4. Особливістю сучасного тероризму, що обумовлює підвищену небезпеку цього явища, є 
те, що він має організований, систематичний і масовий характер. 

5. Терористична діяльність має багато спільного з кримінальною злочинністю. Схожість 
цих видів злочинної діяльності полягає в тому, що: по-перше, і кримінальна злочинність, і 
терористична діяльність є незаконними або такими, що порушують існуючу законність як в межах 
певної держави, так і в контексті міжнародних відносин. По-друге, терористи і кримінальні 
злочинці використовують однакові засоби досягнення своїх цілей. По-третє, тероризм нерідко 
застосовується як засіб і як знаряддя досягнення своїх цілей мафіозними структурами, 
кримінальним світом. І, навпаки, терористи нерідко залучають до своїх дій кримінальних 
злочинців. Терористи широко використовують найманих убивць для досягнення своїх цілей. Таким 
чином, кримінальна злочинність легко переходить в тероризм, а тероризм в кримінальну 
злочинність. 

6. Тероризм має багато спільного з війною. Тероризм органічно тяжіє до війни, однією з 
таких нових форм ведення війни є транснаціональний тероризм, націлений на асиметричні дії. 
Класичні міждержавні війни внаслідок колосальної сили ядерної зброї та високої вразливості 
сучасних суспільств перетворились на модель, що історично пережила саму себе. Це дає підстави 
віднести проблему тероризму до групи інтерсоціальних глобальних проблем, що проявляються в 
усуненні війни з життя суспільства та забезпеченні справедливого світу. 

7. Існує певна схожість між тероризмом та національно-визвольним рухом, яка полягає 
тому, що в ході національно-визвольної боротьби використовуються деякі прийоми, що 
використовують терористи. Принципова відмінність національно-визвольної боротьби від 
тероризму полягає, перш за все, в тому, що така боротьба є однією з форм класичної війни між 
державами, одна з яких є державою-окупантом, або однією з форм громадянської війни, що 
ведеться не армійськими підрозділами, а загонами озброєного народу. Крім того партизанська війна 
є переважно захисною стратегією, тоді як тероризм, навпаки, наступальною. 
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SUMMARY 

 
The author tries to make the philosophical analysis of the terrorism’s phenomenon and the 

realization of its definition in this article. 
 

 



 2007                                           КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                    

 199

 Н.Г. МАНОЙЛО  
 

ФІЛОСОФІЯ ЯК СВІТОГЛЯДНО-МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК 
ПРАВОСВІДОМОСТІ 

 
Сучасне українське суспільство перебуває на досить складному перехідному етапі. Його 

суть полягає в тому, що від морально-етичної мотивації поведінки людей як на індивідуальному, 
так і на суспільно-соціальному рівнях потрібно перейти до філософсько-правових регулятивів. У 
протилежному випадку очікування людей на високий рівень добробуту не будуть реалізовані, адже, 
як писали Маркс і Енгельс, мораль політичної економії полягає в отриманні максимально 
можливого прибутку, для чого потрібно всебічно утверджувати право. Останнє, вже за висловом 
іншого класика – Гегеля, є органічною складовою філософії як адекватного суспільній цілісності 
типу світоглядної методології. 

Підставою для подібних тверджень є вихідна субстанційна засада філософії – пізнай самого 
себе. Доповнена Р.Декартом у вигляді аксіоми – я мислю, отже, я існую, – філософія набула в добу 
Нової історії чіткого правового спрямування. Що цілком відповідало суспільним потребам: стояло 
завдання наблизити її зміст до безпосередніх життєвих прагнень кожної людини, оскільки 
відбувався процес переходу до так званого капіталістичного способу виробництва, неможливого 
без постійної конкурентної боротьби між людьми, але зі збереженням їх гідності та достоїнства. 
Тобто, філософія мала увійти у світ суспільно-економічних та суспільно-політичних відносин як 
правовий фундамент. 

Самопізнання об’єктивно має на меті самоврядувальну дію, спрямовану людиною проти 
себе самої невпорядкованої. Саме таким чином вона започатковує власне людський, а не природно-
біологічний, спосіб життя. Звичайно, що далеко не всі ставлять перед собою мету зробити самого 
себе об’єктом, так би мовити, об’єктивного пізнання. Проте психологічна готовність до такого 
способу індивідуальної мотивації поведінки наступає у визначений історичний час. Процес 
самопізнання є тривалим, тому воно не вирішує проблему зняття драматизму й трагізму історії. 
Швидше навпаки, поглиблює. Адже від психологічної готовності до нього до свідомо 
регульованого способу організації суспільства значна відстань. Тут потрібно виходити з того, яка 
саме міра самопізнання властива кожній сучасній людині та в якій світоглядно-мотиваційній формі 
свідомості вона впізнає себе як автономного суб’єкта суспільної дії, тому психологічно здатна 
проявити готовність до створення суспільства в бажаній для всіх моделі.  

В самопізнанні людина не пізнає себе як біологічну істоту. Вона пізнає себе як дух: лікує 
магія і фетишизм, якщо йдеться про міфологічний, буденний тип світогляду; лікує душу молитва 
звернена до Бога, в якого людина щиро вірить, будучи приналежною до релігійного світогляду; 
філософія лікує дух впорядкувальною дією мислення, якщо воно спрямоване на різноманітні 
прояви душевних прагнень. Тому її першою функцією в суспільстві була терапевтична. Про це 
відкрито писав імператор і філософ Марк Аврелій: „Час людського життя – мить; його сутність – 
вічна плинність; відчуття неясні; будова всього тіла хитка; душа нестійка; доля загадкова; слава 
недостовірна. Інакше кажучи, все, що стосується тіла, подібне потоку; що стосується душі – 
сновидінням і диму. Життя – боротьба і ходіння по чужині; посмертна слава – забуття. Але що 
може вивести на шлях? Ніщо, окрім філософії” [1,520]. 

Отже, світоглядні форми свідомості є швидше формами самоствердження людини у світі, а 
не її місця у ньому. Цим зумовлене домінування в історії пізнання антропоцентричного, хоча часто 
завуальованого в різні форми природознавства, начала. Коли воно стало очевидним для провідної і 
впливової в суспільстві верстви – інтелектуальної еліти, це знайшло підтвердження в 
конституюванні права на життя як найпершої гарантії з боку держави кожній людині. А масова 
людина збагнула, нарешті, пророчі слова Аристотеля про те, що вона політична істота, яка 
зобов’язана жити в суспільно-державній формі організації громадського життя, інакше залишиться 
не розвиненою до морально-правової свідомості істотою, тобто твариною. Адже тільки в такій 
формі співжиття можлива правова регуляція взаємин, в основі якої справедливість, співвіднесена з 
інтересом кожної людини настільки, наскільки це дозволяють об’єктивні обставини та рівень 
самосвідомості. 

Життя в духовних вимірах ніщо інше, як переживання, вживання, входження 
безпосередньо-чуттєвої емпіричної свідомості у зміст втіленого в тексти духу попередніх поколінь, 
або ж у дух сучасної освіти, змістом якої, в свою чергу, є імплементовані в них філософські, 
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релігійно-філософські, літературно-мистецькі міркування сучасників. Щоб пізнати, треба не просто 
сприймати споріднені думки, а вчитуватись у них, намагатись увійти з ними в духовно-змістовний 
світоглядно-методологічний, індивідуально вмотивований резонанс, який дозволяє налаштувати 
свідомість на, образно кажучи, монохроматичну хвилю упредметненої в тексті ідеї, зняти властивий 
їм дух і зробити його властивістю власного способу життя, адекватного об’єктивній логіці 
історичного розвитку людства. Тільки таким способом можна зняти суб’єктивність, яка, будучи 
невгамованою та невпорядкованою самопізнанням, є причиною тих нещасть, про які говорив 
М.Аврелій. 

Якщо неупереджено поглянути на тексти філософської проблематики загалом, філософсько-
правової зокрема, можемо побачити, що вона має морально-етичне спрямування. Онтологія – 
вчення про буття сущого, гносеологія – пізнання сущого, врешті-решт, визнають за суще людину 
пізнавальну, оскільки без неї сущого не існує – його просто нікому пізнавати. І в той же час воно 
існує тоді, коли людина оголошує світ духовним єдиносущим, з яким вона постійно спів мірна у 
стані духовно-пізнавального мислення. Сам предмет мислення, будучи метафізичним, 
трансцендентним, існуючим за предметно оформленою даністю, можна зберегти у мисленні 
завдяки зусиллям волі, оформивши її в поняття, категорії, принципи, закони, терміни, норми, 
методи і т.ін. Тобто, єдність онтології та гносеології формує метафізичні, але водночас цілком 
чуттєво-достовірні духовно-практичні сутності людини – розум, волю, мислення, любов як 
категорії пізнання, без чого утримувати увагу на тому, чого для почуттів у їх окремішності не існує, 
просто неможливо. А це не просто атрибутивно-субстанційні властивості людини, але й основні 
категорії права, з яких дедукуються всі інші. Ось чому потрібен світоглядний рівень підходу до 
змісту міфології, релігії, філософії, щоб бути свідомим суб’єктом правосвідомості та 
правовідносин. 

Такий підхід, на жаль, ще не домінує не лише в свідомості суспільства, але й у спеціальній 
науковій літературі. Так, найбільший авторитет у галузі філософії права В.С.Нерсесянц вважає, що 
„предметом філософії права є право в його відмінності та співвідношенні із законом” [3,10]. Що 
стосується визначення самого права, то воно подається і як формальна рівність, і як свобода, і як 
справедливість, а тому його багатогранна сутність проявляється у правовій онтології, гносеології, 
аксіології. В цілому шановний автор реалізує підхід до філософії права (ми думаємо, що має бути 
соціальна філософія права, оскільки і філософія, і право є методологією побудови суспільства) з 
позицій юридичної науки, тому основний зміст його фундаментальної праці „Філософія права” 
присвячений аналізу поглядів на право і державу в контексті історико-філософської спадщини. 
Правосвідомість у такому випадку виглядає як одна із форм буття права поруч з іншими проявами 
формального права, що утверджує правовий принцип формальної рівності. Тобто, у 
правосвідомості, як і правовій нормі, право відношенні, правосуб’єктності, правових процедурах, 
реалізується правовий принцип, але „у формі усвідомлення смислу і вимог принципу права (в його 
відмінності та співвідношенні із законом) членами даного правового співтовариства” [4,51]. 

У колективній монографії „Філософія права”, підготовленій філософами Національної 
академії внутрішніх справ України, маємо певну модернізацію визначення предмета філософії 
права в напрямку надання йому соціального статусу. Так, визнається, що „деякі проблеми права 
мають істотне значення стосовно до розвитку філософії та формування світогляду. Адже право у 
своєрідній формі виражає природу людини як духовної істоти, правові вчинки та інститути у 
певному розумінні можна розглядати як об’єктивацію духовного космосу людини, і глибоке 
дослідження права має розширити уявлення людини про саму себе. Важливу роль тут відіграє 
правосвідомість, тобто відображення в суспільній, груповій та індивідуальній свідомості право 
значимих явищ, чинного права, а також оцінка у правових поняттях і категоріях існуючих 
суспільних відносин, яка ґрунтується на розумінні правової реальності” [4,27].  

Нам здається, що краще говорити про право як „рідну” для соціальної філософії сферу духу, 
а не просто своєрідну. Тоді воно буде не „у певному розумінні”, а „повному” розумінні 
внутрішньою сутністю об’єктивованого духовного космосу людини, презентованого світоглядними 
формами свідомості. Ми думаємо також, що, якраз навпаки, глибоке дослідження цих форм 
безумовно розширить уявлення людини про себе, а разом із цим сформує її як правосуб’єктну 
істоту. 

Виходячи з визначення світогляду як форми самосвідомості, яка мотивує поведінку людини, 
її вчинки [див. ,20], він тотожний правосвідомості. Якщо вважати, що правосвідомість є 
відображення „право значимих явищ, чинного права”, оцінка „суспільних відносин, яка ґрунтується 
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на розумінні правової реальності”, виникають великі сумніви щодо можливості її формування. 
Перший сумнів: „Чи існувала правосвідомість, коли ще не було „чинного права”, „правової 
реальності”?”. Другий: „Чи бажає за їх наявності „суспільна свідомість”насичувати себе змістом 
правових реалій?”. Третій: „Чи може людина мотивувати свою поведінку „розумінням” будь-якої 
реальності, тим більше нормативно-правової як завжди обмежувальної?”. 

Питання, на нашу думку, риторичні. Але, до честі авторів (Чміль Б.Ф.), вони слушно 
заявляють: „Уявлення про належний правопорядок повинні відповідати природі людини. Тоді вони 
будуть значною світоглядною цінністю” [4,27]. Світогляд належить людині як форма її власної 
самосвідомості, на основі якої тільки й можна утвердити належний правопорядок в його 
гуманістичних вимірах, адже це буде суспільство, в якому людина не втрачає себе в будь-яких 
вимогах, крім тих, які сама санкціонує. Звідси й визначення предмета філософії права, з яким 
можна погодитись: ним „є право як основний засіб саморегуляції суспільства; філософія права 
усвідомлює його в широкому контексті культури” [4,28]. А культура, в свою чергу, і є той простір, 
який своїм аналітичним поглядом обіймає і досліджує соціальна філософія. 

Глибокі роздуми про правову філософію містяться у книзі доктора філософських наук, 
професора В.В.Шкоди. Він пише: „Філософський розум іспитує практику права, критикує та 
пояснює її. Це і є правова філософія як методологія юридичної свідомості та юридичної діяльності” 
[6,35]. Інший вимір дотичності філософії до права пов’язаний зі світоглядним підходом, на якому 
об’єктом споглядання є „ситуація в цілому”. Тут філософ „вбачає своє завдання в тому, щоб 
висновити право, здобути його внаслідок аналізу людської поведінки в цілому, подати як наслідок 
певної теоретичної системи. Право виявляє себе як видове поняття стосовно до більш загальної 
категорії. Кантові за таку категорію стала мораль. ...Гегель у „Філософії права” описав систему, що 
фіксує три форми розвитку права: абстрактне право, етику, моральність” [6,41-42]. 

Нам здається, що дослідник йде за правом, яке внаслідок філософських, методологічних і 
світоглядних рефлексій щодо його змісту піднімається до більш високого рівня узагальнення, до 
специфічної метатеорії права як його філософії. Якщо ж йти від філософії, то саме вона як „час, 
осягнутий у мислі”(Гегель), народжує право як органічне і для неї, і саме по собі ціле. Тому правова 
філософія все ж таки не тотожна філософії права. У першому випадку, йдучи від системи права, не 
обов’язково попадеш в ціль, якою є філософія як духовно-соціальна й соціально-духовна цілісність. 
У другому випадку історія розвитку філософії органічно народжує і філософію права, і етики, і 
природи, і мистецтва, і свої власні різновиди. 

Ще з давнини відома максима, яка визначає критерій істини, вважаючи її надбанням, 
донькою часу. Інший варіант про те, що істина – „донька розуму”, споріднений із першим. Справді, 
розум існує в часі, тому його відкриває історія пізнання, оскільки в ній час набув категоріально-
духовного статусу у вигляді розуму, який. У свою чергу, трансформував час у вічність, незмінність, 
абсолютність. Це і є духовний фундамент, на якому можна виходити з вічності у час та конкретні 
форми розуму. Але щоб не втратити його, потрібно постійно звертатись до підвалин як основ, 
потрібно починати з них, а не ставити їх „на ноги сучасності”, а потім дивуватись, чому історія 
людства нерозумна, жахлива і страхітлива. 

Такий погляд не є поглядом у минуле; це погляд у розум вічності та вічність розуму як 
невичерпну духовну скарбницю, з якої не хочеться виходити назовні. Це той арсенал цінностей, 
черпаючи який, лише збагачуєш його, адже індивідуальна свідомість, перебуваючи під впливом 
сучасності та експансії її змісту в себе, стає спроможною до більш потужного спротиву світу 
випадковостей, в полоні яких вона постійно перебуває, якщо не споглядає розуму вічності. 

Р.Циппеліус зазначає, що „наше розуміння етичних цінностей не може відбуватися поза 
межами нашої моральної свідомості”. Але вважає: „Зовсім нереально, за винятком того, що ми 
відчуваємо справедливим та законним, установлювати „самі по собі” принципи справедливості; 
оскільки не існує жодних критеріїв того, коли та якою мірою реальне почуття справедливості 
узгоджується з принципом справедливості, який існує сам по собі, або відступає від нього. Важко 
уявити, яким чином узагалі можна виявити концептуально-ціннісний зміст за межами того, що 
хтось, наприклад, вважає справедливим, гідним наслідування в моральному розумінні або 
тактовним... Навіть об’єктивність формального принципу не означає, що його можна усвідомити 
поза змістовними структурами свідомості, а лише їхня дійсність має значення для будь-якої 
свідомості. Коротше кажучи, наша моральна свідомість залишається тією останньою інстанцією, на 
яку спрямовані наші зусилля етичного пізнання” [5,139]. 
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Ми вважаємо, що зазначені проблеми мають своє реальне вирішення. Але щоб знайти їх, 
бажано ґрунтувати філософію правосвідомості не на методології канта, як це робить Циппеліус, а 
Гегеля. Вище зазначалось, що моральна свідомість і є розумна, але не як сфера можливого 
апріорного досвіду, а якраз єдино реального, здійсненого в історії людства. Для цього потрібно 
дивитись на неї не як на історію, подібну сучасній емпіричній свідомості, а як на історію духу, яка 
(і який) дають уроки моральності, уроки розуму, уроки тих цінностей, які вже справді існують „самі 
по собі”. Якщо пересічна сучасна людина не бере ці уроки, хоча про це їй постійно повідомляють, 
то вона, звичайно, має на це право, але навряд чи правова свідомість повинна орієнтувати свої 
норми на ліниву свідомість, яка, проте, не лінується зарахувати себе до розумної. 

Якщо, а в цьому сходяться всі автори, що досліджують соціально-філософські аспекти 
права, сутнісні ознаки людини суть воля, розум, любов, то й потрібно конституювати їх 
відповідним чином. „Змістовні структури свідомості” визначаються не лише зовнішніми об’єктами, 
навіть не ними, адже це змісти об’єктів сприйняття, а внутрішніми, народженими з духовної 
природи людини, тобто з волі, розуму, любові. Йдучи за „об’єктними” змістами, індивідуальна 
свідомість не прийде до тих цінностей, які вона також сприймає як об’єктивно бажані, а саме: до 
справедливості. Тому вкрай потрібно вказати їй на те, що правова воля зобов’язує до дії не когось 
чи щось, а самого індивіда. Воля воліє до дії, а не до об’єкта, який є лише засобом: споживаючи 
його, потреба в ньому не зникає. Отже, постійність, конституйованість, правомірність належить 
волі як праву на обов’язок, який і реалізує бажання. Воля, не піднята на рівень обов’язкової дії, не 
може забезпечити право. 

Соціальна філософія, утверджуючи дух як світотворче енергетичне начало, в усіх своїх 
категоріях вбачає його цілеспрямовані прояви. Тому поняття права в практичному застосуванні діє 
як воля, як зобов’язання, а не просто інформація про його зміст. Так, стаття 53 Конституції україни 
проголошує: „Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов’язковою”. Стаття 
57: „Кожному гарантується знати свої права і обов’язки”. Стаття 68: „Кожен зобрвязаний 
неухильно додержуватися Конституції україни та законів України, не посягаючи на права і свободи, 
честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності”. 

Риторичним в такому разі буде питання: „Чи знають громадяни України паро те, що права 
гарантуються тим, що вони стають обов’язком для їх виконання ними самими?” Це може означати, 
що не держава не виконує, а саме громадяни, адже держава здійснює свої функції через державних 
службовців, які знаходяться на службі обов’язкового для них, як і для всіх інших також, 
правозастосування. Якщо реалізувати право на освіту як власний усвідомлений обов’язок, а не 
просто обов’язок відвідувати освітні заклади, кожному відкриються не лише знання формулювань 
законів, але і дух законів як дух правосвідомості, дух власної правосуб’єктності. Якщо ж держава 
не виконує своїх зобов’язань, то відповідальність все ж має нести людина як член суспільства, яке 
вона не формує як громадянське і правове, а тому своїм невіглаством дозволяє себе опікувати на 
розсуд опікуна. Той, звичайно, опікується передусім про власні інтереси, адже, як носій влади, він 
ближче до героїчного духу міфічного божества, ніж духу все милостивого Бога. 

Найбільшою мірою дух правосвідомості, правообов’язковості висвітлюється саме 
філософським світоглядом, філософським типом правосвідомості. В системі правовідносин 
соціальна філософія максимально проявляє свій потенціал у мотиваційно-методологічній функції. 
Вона знаходить собі опору в арсеналі об’єктивного історичного досвіду, отриманого не засобами 
абстрагування й узагальнення, а врахування специфічних особливостей народного руху, які вважає 
проявами загального як сущого, з якого народжується споріднене різноманітне видове. 

Філософія в її логіко-методологічній визначеності найбільшу послугу правосвідомості 
принесла тим, що перевела стихійні уявлення людини про справедливість в чітку понятійно-
категоріальну площину. В першу чергу це стосується визначень таких категорій, як право та його 
верховенство, воля, свобода, обов’язок, закон. Право – це прояв волі кожного відповідно до міри, 
яка визначає силу його бажань і яка не порушує його суверенітет (свободу, незалежність, найвище 
право) у просторі того соціуму (спільноти), який визначається ним як необхідна, отже, законна й 
обов’язкова умова його життєдіяльності. Тут органічно поєднані категорії право, свобода, воля, 
обов’язок, міра, закон, необхідність. Лише такою світоглядною методологією соціальна філософія 
як наука логіки суспільного життя визначає свої поняття. Будучи системно й цілісно 
взаємопов’язані, вони народжують істину властивого їй об’єктивного духу як об’єктивну дійсність 
світового розуму, який діє так, як діють закони природи. 



 2007                                           КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                    

 203

У системному й цілісному знанні не має якогось суттєвого значення те, з якої категорії 
почати сходження індивідуальної свідомості до вершин світового розуму, світового духу – всі вони 
надихають однаковою мірою, адже починає система. Свобода є невід’ємне, отже, законне право 
кожного (кожен – мікрокосм) на вільний вибір, на свободу вибору своєї власної волі, до якого 
зобов’язують  життєво необхідні потреби, які не суперечать єдиній загальній суспільній основі 
людського існування. Воля є прояв цілеспрямованих, обов’язкових  і необхідних, тому законних 
прав людини, свободу задоволення і реалізації, здійснення яких забезпечує можливість вибору як 
шляхів досягнення цілей, так і об’єктів, здатних її задовольнити в міру, визначену нею. Обов’язок є 
закон поєднання прав і свобод людини, який реалізується засобами цілеспрямованої на її об’єкт 
волі.    
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SUMMARY 

 
Hhilosophi, which containsp hilosophi of law as its organic part, is considered in this article as 

such a form of  knowledge, which promts subqest  of law consciousness to its practical applications. In 
such society law and right lecome duty of every, nat only of state officials. 

 
 

І.Л. ТУЧКОВА  
 

ПРО ЕВОЛЮЦІЮ ПОНЯТТЯ «ІСТОРИЧНИЙ ЧАС» 
 

Поки ніхто мене не запитує, що таке час, я розумію, 
анітрошки не утрудняючись, але як незабаром я хочу дати 
відповідь, я стаю зовсім у тупик. 

A. Блаженний 
 

Проблема часу, як теоретична, так і практична, здавна приваблює вчених і мислителів. 
Уявлення про час поряд з уявленнями про простір і рух багато в чому визначають картину миру. 
Протягом декількох останніх сторіч час традиційно вивчався переважно фізиками та філософами. 
Однак у наші дні він усе більше стає об'єктом пильної уваги істориків, соціологів, економістів, 
культурологів, мистецтвознавців. Безумовно, мова йде про наймогутнішу філософську величину, 
що повноправно займає своє місце в парі „буття та час”. Різні науки, підходячи впритул до 
проблематики часу, прагнуть об'єднати зусилля – звідси мрії про інтегративну науку, яка вивчала б 
час: темпологію, хронометрію, хрономію. 

Визначення часу як загальної форми існування матерії, що рухається, містить у собі усе 
багатство його категоріального апарата та ґрунтується на існуванні астрономічного, фізичного, 
біологічного та соціального часу. Різноманіття форм руху матерії припускає, що при загальних 
фізичних основах існують якісно різні просторово-часові форми, які відповідають різним видам 
матерії, що рухається. Виходячи із цього, можна говорити про існування чотирьох форм часу: 
фізичного, біологічного, соціально-історичного та психологічного. Фізичний час це 
фундаментальна і первинна форма часового зв'язку, біологічний – відбиває динаміку та ритміку 
біологічних процесів, соціально-історичний час являє собою динаміку, ритмічність і мінливість 
суспільно-історичного життя людей, а психологічний – форму переживання індивідом об'єктного 
часу.         

За багатовікову історію вивчення категорії часу думка про її складність, багатоаспектність 
та навіть принципову непізнаваність стала вже загальним місцем у науковій літературі. Мета нашої 
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статті – дати коротку класифікацію уявлень про історичний час, виявити розходження двох 
основних концепцій часу, простежити еволюцію їх розвитку та їх вплив на опис історичних подій.  

Розглядаючи еволюцію уявлень про час у ході розвитку людського мислення та пізнання 
природи, у філософії і фізиці виділяють дві пари концепцій часу: субстанціональну та реляційну, 
статистичну та динамічну. Вони розходяться за питаннями про природу часу, про відношення 
категорії часу та руху.  

Реляційна концепція вважає час відносним або системою відносин між різними подіями. 
Субстанціональна концепція розглядає час як особливого роду субстанцію поряд із 

простором, речовиною та ін. Це концепція абсолютного часу класичної фізики, у якій час 
розглядається як нематеріальна субстанція, що існує поряд з матеріальними процесами, але 
незалежно від них.  Як приклад субстанціальної концепції часу можна привести розроблену Н.А. 
Козирєвим теорію субстанціального часу, «конструкцію часу» А.П. Левича. 

Інша пара концепцій виражає різні точки зору на процеси становлення, тобто розходяться в 
питанні про відношення категорій часу та буття. Статична концепція розглядає події минулого, 
сьогодення та майбутнього як існуючі реально і у відомому змісті одночасно, а становлення й 
зникнення матеріальних об'єктів – це ілюзія, що виникає в момент усвідомлення тієї або іншої 
зміни. У свідомості натуралістів подібна ідея виникла тільки в часи Ж.-Л.Даламбера, а в явному 
виді була висловлена Ж. Лагранжем. Але реальним елементом природонаукового сприйняття миру 
ідея чотирьохмірного просторово-часового континуума стає тільки після створення А. Ейнштейном 
спеціальної теорії відносності (1905) і її геометричної інтерпретації Г. Мінковським (1908).  

Відповідно до динамічної концепції, реально існують тільки події теперішнього часу; події 
минулого вже реально не існують, а події майбутнього ще реально не існують [1, 156]. 

Початок ХХ в. було ознаменовано фундаментальними працями А.Бергсона й М.Гайдеґґера, 
що розбудили сучасну філософію від догматичного сну відносно часу. До питань часу в цей період 
підступають і соціальні науки – психологія, етнологія, соціологія, однак філософська громадськість 
знаходиться під враженням теорії відносності, тому загальнонауковий фундамент і еталон вивчення 
часу береться з фізики. У 1950-60-і рр. видається багато робіт, заявлених як праці по філософії часу, 
фактично ж присвячених філософському висвітленню часу в природничих науках, в основному у 
фізиці.  

У своїх роботах філософи  говорять про два образи часу. Їх можна умовно позначити як 
„Час-1” і „Час-2” [2]. „Час-1” є статичним, дискретним, гомогенним і каузально-нейтральним, „Час-
2” - динамічним, континуальним, гетерогенним і каузально-ефективним. Відповідно до концепції 
„Час-1”, час, як правило, просторово орієнтований. Елементи часу описуються як відрізки або 
крапки тимчасової осі, і час виявляється аналогічним простору. Всі моменти часу співіснують так 
само, як і крапки простору, і, загалом кажучи, тим самим допускається можливість руху в часі, 
тобто переміщення з однієї крапки в іншу. У цій системі просто зв'язуються разом статичні стани, і 
вона не генерує ендогенних змін.  

У рамках же образа, позначуваного як „Час-2”, час є необоротним. Ця думка виражена, 
зокрема, у відомому виреченні із приводу неможливості двічі ввійти в ту саму ріку. У кожний 
момент часу існує тільки сьогодення або Тепер. При цьому сам перебіг часу, перетворення його з 
одного Тепер в інше, утворює „Творчу еволюцію” (назва роботи А.Бергсона), змінюючи і майбутнє, 
і минуле. 

Історичний час сприймається як досить неоднорідний: він може бути більш щільним, 
насиченим або, навпаки, розрідженим. Ті самі інтервали часу, обмірювані в календарних роках, 
представляються більш-менш тривалими.  

В історичних дослідженнях присутні як „Час-1”, так і „Час-2”. Питання полягає лише в їхніх 
пропорціях, так само як і у визначенні факторів, що впливають на самі пропорції. У зв'язку із цим 
варто звернути увагу ще на одну проблему взаємодії двох образів часу, а саме часу спостерігача і 
часу діючого. У соціологічній і економічній літературі, присвяченої проблемам часу, „Час-1” іноді 
асоціюється з уявленнями «спостерігача», а „Час-2” – з  уявленнями «діючого» соціального 
суб'єкта. Вивчаючи суспільство, кожний дослідник, з одного боку, є як би зовнішнім 
„спостерігачем”, і в такій якості він використовує у своєму аналізі „Час-1”. Події соціального життя 
при цьому розміщуються в часі та заповнюють його. З іншого боку, сам процес „спостереження” як 
дії протікає в „Часі-2”. Опис і аналіз соціальних процесів залежать  від положення спостерігача в 
часі, від того, що саме для нього є «минулим», «сьогоденням» і «майбутнім» і, відповідно, від його 
уявлень про кожне із цих трьох компонентів часового процесу – його «пам'яті» (знань, інформації, 
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уявлень про минуле) і його „очікувань” (прогнозів, уявлень про майбутнє). При цьому істотне 
значення має ступінь усвідомлення дослідником своєї двоїстої ролі – спостерігача і діючого. 

Розглядаючи еволюцію уявлень про історичний час, можна відзначити, що до середини 
XVIII ст. історію намагалися писати винятково з позицій спостерігача, тобто в рамках концепції 
„Час-1”. Історичні відомості, що повідомлялися в роботах, претендували на роль абсолютної істини 
(незалежно від ступеня їхньої надійності). Відповідно, історичне знання передбачалося 
„абсолютним”, а історія минулого – однозначною. Було потрібно лише встановити характер і 
черговість подій, тобто „заповнити” історичний час, і, будучи один раз розташована в часі, історія 
минулого не повинна була перетерплювати ніяких змін. Звичайно, це не означає, що всі писали ту 
саму історію, але кожний автор виходив з того, що розказана їм „історія” – єдино вірна та не 
підлягає подальшому перегляду. 

Із другої половини XVIII ст. час все частіше розглядається не просто як середовище, у якій 
відбуваються всі „події”, – він здобуває історичну якість. Починаючи із цього періоду, в історичній 
епістемології стало складатися уявлення, що істина в історії не єдина. Історичний час придбав 
якість, похідну від досвіду, і це означало, що минуле в ретроспективі можна інтерпретувати по-
різному. Стало зрозумілим, що історія повинна постійно переписуватися.. Але „Час-1” не зник. Він 
продовжує існувати як у традиційних формах – хронологічному принципі побудови історії, 
наративах і т.д., – так і в модерністських спробах використання каузально-нейтрального часу при 
створенні „контрфактичної” і „акцидентальної” історії. „Час-2”, у свою чергу, відповідно до 
наукової моди усе повніше втілюється в постмодерністських підходах до інтерпретації історії, у 
спробах замінити раціональні способи реконструкції минулого інтуїтивним „відчуванням”. 

Історична наука опановувала часом як способом пізнання минулого здавна, поступово 
розширюючи сферу застосування цього поняття. У підсумку категорія часу в історичному 
дослідженні виконує самі різні функції. Найважливіші з них: забезпечення соціальної пам'яті, 
організація минулого, його реконструкція та інтерпретація. Одна з базових функцій часу – 
класифікація історичних свідчень, визначення їхньої послідовності та організації минулого і 
сьогодення. 

Філософська концепція часу в історичній науці транслюється в проблему періодизації 
історії. Суспільна потреба організувати й упорядкувати історичні свідчення існує споконвіків. Для 
періодизації історії базовими є два елементи: подія та календар. Календарні системи, засновані на 
астрономічних одиницях часу, дозволяли фіксувати події в часі, дотримуючись принципу 
послідовності. Але тільки поява хронологічних систем (створення абсолютної хронологічної шкали, 
тобто встановлення якоїсь крапки початку відліку часу) дозволило не просто вимірювати інтервали 
між подіями, але й датувати їх, поміщаючи кожну подію в певній крапці тимчасової шкали, інакше, 
перейти від відносного датування до абсолютного. Виділення етапів по суті означає визначення 
одиниці часу, що відрізняється наповненістю історичним змістом. 

Одиниці не календарного, а саме історичного часу (правління, династії й т.д.) відомі ще 
глибокої стародавності. Більше того, уже в Древньому світі і у Середні століття історики знали 
поняття епохи та інших, не настільки масштабних періодів історії, але осмислювали їх у рамках 
теологічних або філософських навчань. Поняття історичної епохи та історичного періоду – відрізків 
історичного часу, наповнених певним соціальним змістом, – явище відносно недавнє. Тільки в 
Новий час відбулося осмислення одиниць часу різної значимості і тривалості в контексті історичної 
концепції, розповсюджуваної на все суспільство у всіх його проявах. З тих пір не просто події, але й 
"дух" часу, сукупність усіх системних і духовних характеристик певного етапу, становлять зміст 
історичного періоду. У Новий час періодизації підлягає не тільки всесвітня історія або історія того 
або іншого суспільства в цілому, але й історія соціальних підсистем. Наприклад, бароко, класицизм, 
модерн – це не тільки стилі мистецтва, але й періоди в розвитку європейської культури, вони мають 
тимчасові характеристики. Такі ж паралелі справедливі у відношенні економічного або політичного 
розвитку суспільства. Періодизація необхідна історичній науці як схема систематизації знань про 
історичні події та процеси.  

Говорячи про проблему історичного часу не можна не згадати про історіософські схеми 
«всесвітньої історії». У цих моделях наочно проявляється прагнення їхніх авторів використати 
концепцію „Час-2”, що задається понятійною конструкцією „минуле-сьогодення-майбутнє”.  

Усі схеми „всесвітньої історії” можна умовно розділити на три групи:  
1) виділення ядра; 2) десинхронізація синхронії; 3) синхронізація асинхронії. 
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У рамках першого підходу ключовим елементом може бути визначення «світу», тобто 
«ядра» у термінології И. Валлерстайна. Це визначення у великому ступені залежить (особливо на 
ранніх етапах розвитку історіографії) від історичних і географічних знань того або іншого автора, 
але практично завжди тут є присутнім якийсь ідеологічний компонент, службовець основою для 
визначення „світу” і „не-світу”. Історія деяких країн і народів оголошується всесвітньою (тобто 
частина земної кулі вважається  „ядром”), а всі інші розглядаються як периферія або не 
розглядаються взагалі (варвари, іновірці, нецивілізовані народи та інш.). Типовими прикладами  є 
схеми Кондорсе, Гегеля, Конта, Ясперса. 

Появлення схем другого типу було зумовлено ростом географічних і етнографічних знань. 
Зіткнення представників „ядра” з іншими народами породжує прагнення впорядкувати країни за 
рівнем розвитку, розмістивши їх на єдиній шкалі часу. Але, як правило, і в цьому випадку як 
стандарт однаково використовується історичний досвід розвитку якогось „ядра", насамперед 
європейського. У результаті історія кожного народу розглядається не стільки в реальному 
історичному часі, скільки за деякою умовною шкалою стандартного „часу за Гринвічем” (наочним 
прикладом служать концепції модернізації, і, зокрема, концепція стадій економічного росту Ростоу) 
[3]. 

Згідно третьому типу схем „всесвітньої історії”, кожне суспільство (культура, цивілізація) 
проходить одні й ті самі етапи (фази, періоди) розвитку, тому історію кожного суспільства можна 
нанести на уніфіковану тимчасову шкалу, розділену на етапи, єдині для всіх суспільств. Джерела 
цього підходу лежать, з одного боку, у розроблених Платоном, Аристотелем і Полібієм концепціях 
форм правління, з іншого боку – у аналогії історії суспільства з віками життя людини, які  
використовували Цицерон, Варрон, Флор і інші римські історики. В XX в. схеми такого типу 
використали Шпенглер, Тойнбі, Гумильов та ін. 

Основне число досліджень по історії сприйняття часу присвячено виміру та структуруванню 
астрономічного часу – добового і річного. Цей напрямок тісно пов'язаний з історією астрономії й 
механіки, винаходів і друкарства та інш. Ледве менше уваги приділяється вивченню годин і 
календарів як елементів матеріальної та письмової культури відповідно (роботи Н. Тріфта) [4].  

Ще один напрямок досліджень пов'язаний з вивченням історії „часу діючого”, тобто подань 
про час, які існують у свідомості діючих у суспільстві суб'єктів. Ця тема не була обійдена увагою 
істориків французької школи Анналів (роботи Ж. Лє Гоффа та А. Гуревича), але разом з тим вона 
освітлена вкрай нерівномірно [5]. Відомий представник другого покоління цієї школи – Фернан 
Бродель – приділяє пильну увагу  проблемі часу, яка була взята ним за основу його часової 
концепції. Час, будучи істотною якістю усій соціальній еволюції, має різноманіття форм. Ф. 
Бродель у рамках своєї теорії „соціального часу різних швидкостей” виділяє: час, який співпадає з 
ритмом повсякденного життя  індивіда; час, властивий циклу економічного життя; час „великої 
тривалості”. [6] 

Проблема використання часу звичайно розглядається в сучасній науковій літературі в 
рамках двох зовні взаємовиключних концепцій – алокації та дисципліни. Розробка теоретичної 
основи цих концепцій зв'язується насамперед з іменами Гері Беккера та Мішеля Фуко. Теорія 
алокації часу, що користується популярністю в основному серед економістів, акцентує увагу на 
проблемі вибору і прийнятті рішень індивідом. Концепція дисципліни часу, використовуваний у 
першу чергу соціологами, підкреслює роль механізмів примуса, відносин влади та контролю в 
суспільстві. Насправді ці дві концепції є не взаємовиключними, а взаємодоповнюючими. У всіх 
суспільствах і в усі епохи, від стародавності до сучасності, структура використання часу індивідами 
визначалася одночасною дією обох факторів – вільного прийняття рішень індивідами та зовнішнім 
примусом (природним або соціальним). 

  Аналізуючи добре відомі концептуальні орієнтири різних шкіл, ми можемо більш чітко 
визначити темпоральну свідомість їхніх істориків та роль категорії часу в способах реконструкції і 
інтерпретації минулого. Звідси  випливає, що конструювання історіософських схем „всесвітньої 
історії” обов’язково включає дефініцію майбутнього людства та служить основою для 
філософського осмислення майбутнього.    

 Виходячи із цього, можна зробити висновок про те, що час та історія нерозривно зв'язані. 
Якщо є час, виходить, існують і індивідуалізовані події та послідовності таких подій, тобто історія. 
І навпаки, історія розгортається в послідовності унікальних подій, а останні впорядковані 
відношенням «раніше, ніж» і з'являється час. Кожний розуміє, що неможлива історію, яка протікає 
поза часом, але далеко не всі усвідомлюють, що вживання терміна «час» у контекстах, що 
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виключають історичний погляд на дійсність, веде до підміни: традиційне, устояне значення цього 
терміна заміняється іншим. 
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SUMMARY 
 

The article of Tuchkova Inna, philosophy chair’s aspirant of the Donetsk National Technological 
University, is avoided to the problem of historical time which provokes many discussions in philosophy of 
history. The author gives a brief classification of the ideas of historical time, analyses two principal 
conceptions of time, observes evolution of their development and influence to the description of historical 
events. 

 
 

                                                        А.Ф. ЗАХАРЧУК  
 

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ ФРИДРИХА НИЦШЕ О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ  
ДЛЯ ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

 
Проблема истолкования идеи сверхчеловека в философии Ф. Ницше в данной статье 

рассматривается как составная часть его социально-политической концепции. Главным 
содержанием этой концепции является проблема преодоления всестороннего кризиса западной 
цивилизации, через предложение альтернативных путей развития, которые и были предложены Ф. 
Ницше. Рассмотрение социально-политической концепции Ницше и ее отдельных аспектов 
представляется важным и для современности, так как большинство современных социальных и 
политических проблем были актуальными и во времена Ницше.   

Рассмотрение идеи сверхчеловека как органического аспекта социально-политической 
концепции Ницше является актуальным, так как философ исходя из своих иррационалистических 
воззрений на бытие в целом и на социально-политический процесс в частности, подверг 
всестороннему критическому анализу, прежде всего современного человека. Сверхчеловек Ницше, 
таким образом, может быть воспринят как идеальный эталон, с помощью которого измеряется 
современный человек, а так же и как ориентир для дальнейшего совершенствования человека в 
самом широком смысле этого слова.      

Следует также отметить, что актуальность исследования идеи сверхчеловека в контексте 
социально-политической концепции Ф. Ницше обусловлена и слабой разработанностью этой темы 
в отечественных и зарубежных исследованиях. Вопросы социально-политического плана сами по 
себе мало изучены исследователями философии Ницше. Социально-политическая концепция 
Ницше, как правило, если и затрагивается, то в контексте культурологических и иных проблем его 
философии. Поэтому, хотя учение Ницше о сверхчеловеке и весьма глубоко изучено, работ 
соотносящих его с социально-политической сферой сравнительно мало.   Так, из новейших 
исследований российских ученых, которые затрагивают социально-политический аспект 
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философии Ницше, можно выделить работы следующих авторов: Горячевой М. В., Бахтина М. М., 
Крахоткин Ф. А., Кучевского В. Б., Мочкина А. Н., Потемкиной В. Н., Шинкаревой К. С. В работах 
этих исследователей затрагивается и идея сверхчеловека, но, как правило, уже в контексте ее 
соотнесенности с задачами и целями, которые определялись этими авторами в своих 
исследованиях.   

Таким же образом обстоят дела и в современных украинских исследованиях темы 
сверхчеловека Ницше. На фоне частых обращений отечественных авторов таких как: Бычко А. К., 
Панченко В., Загурская Н. В.,  Емельянова Н. Н., Горбатенко В., к теме сверхчеловека, можно найти 
крайне мало попыток увязать ее с социальными и политическими аспектами.     

Целью данной статьи является: Уточнение места идеи сверхчеловека в иррациональной 
социально-политической концепции Ницше. 

Для достижения этой цели следует решить ряд задач: 
- как она соотносится с его учением об иерархическом обществе; 
- анализ существующих интерпретаций сущностного содержания идеи сверхчеловека 

Ницше; 
- в чем значение идеи о сверхчеловеке для современных социально-политических 

представлений. 
Идея «сверхчеловека» пронизывает всю историю (по крайней мере западного мира). 

Сходные идеи есть в «Государе» Макиавелли (сверхчеловек-носитель власти, не связанный 
нормами морали). В эпоху Возрождения сложился и тип культурного героя, художника в высоком 
смысле, повелителя тайн жизни и природы (Фауст, столь значимый для   Ницше), а также образ 
разнузданного и преступного героя (как и Фауст, существовавшего в реальности), носителя 
титанического (кровавого) индивидуализма – Цезаря Борджа (упоминается   у Ницше). Позднее 
концепцию сверхчеловека обосновывали Гердер, Дидро и другие [2].  

Идея сверхчеловека как одна из наиболее значимых идей философии Ницше, оформилась у 
мыслителя не сразу, пройдя довольно длительную эволюцию. Как считает Л. Кусак, первой 
попыткой выражения идеала развития человека, навеянной влиянием Шопенгауэра, у Ницше 
является концепция гения как человека, который благодаря милости природы наделен 
способностью всматриваться в сущность бытия и умением передать добытое знание в виде 
реализации художественного, литературного или философского творчества. Место гения в цепочке 
идеалов человека у Ницше затем занимает истинный человек, у которого доминирование 
инстинктов над разумом как источник силы уступает место способности самовоспитания и 
высвобождения от слепых, инстинктивных стимулов. 

Затем в творчестве Ницше появляется идеал свободного ума или вольного духа. Атрибутом 
этого идеала является свобода разума от предубеждений и догматов. 

Поиск идеала человека, способного преодолеть кризис развития человечества, у Ницше 
венчает теория сверхчеловека. 

В этой связи, как отмечает Д. Ледницкий, сверхчеловек по замыслу Ницше должен был 
быть лишен всех недостатков предыдущих идеалов гения, истинного человека и вольного духа. 
Сверхчеловек представляет собой гармоничное сочетание дионисического и аполонического начал. 
Источником его силы является лишенное иллюзий дионисическое виденье действительности 
(смерть Бога, упадок распространенных на тот момент моральных ценнностей и крушение идеалов 
развития человека) [3, с.89-91].    

Возникновению сверхчеловека должно было предшествовать сплочение тех людей, которых 
Ницше называет «людьми высшего порядка»; это по терминологии Ницше, те, которые «перейдут 
через мост», – причем следует понимать, что человек, по его же терминологии, это мост, 
перекинутый от животного к сверхчеловеку. А общество этих «людей высшего порядка», это 
теперь уже возможная трудовая аристократия; – это питомник для грядущего «сверхчеловека» [6, 
с.29].  

В данном случае уверенно можно говорить о социальном элементе в учении о 
сверхчеловеке, а именно об утверждении Ницше элитарных подходов и идей иерархического 
общества. Если в вопросе о том, что значит   «перейти через мост» возможны различные 
толкования – что под этим имел в виду Ницше: эволюционный биологический процесс или 
духовное совершенствование, то несомненно, что этот «переход» совершат не все люди, а только 
избранные. И это именно тот существенный момент в учении о сверхчеловеке, который, 
собственно, является базисом социальных воззрений Ницше. Задача и высшая цель общества – 



 2007                                           КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ  НАДДНІПРЯНЩИНИ                    

 209

создать среду, в которой возможно появление сверхчеловека – это духовная элита, но и эта элита 
ценна не сама по себе – ее задача и высшая цель перейти на новый уровень существования. По сути 
дела, погибнув дать жизнь  чему-то новому (сверхчеловеку). Как отмечает Ж. Делез «Хорошо 
известно, что ницшеанская теория высшего человека – это критика, объектом которой является 
наиболее глубокая и опасная мистификация гуманизма. Высший человек претендует на то, чтобы 
вести человечество к совершенству, к завершению. Он намеревается восстановить все человеческие 
качества, преодолеть отчуждение, реализовать человека тотального и поставить его на место бога, 
сделав человека могущественной силой, которая утверждает и утверждается [1, с.176].   

То есть, сословное общество, где верховенствует аристократия для Ницше не окончательная 
цель, а только средство к  выведению через наследственность нового биологического вида – 
сверхчеловека. «Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И 
тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором. 

Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас ещё осталось от червя, Некогда 
были вы обезьяной, и даже теперь ещё человек больше обезьяны, чем иная из обезьян. 
Сверхчеловек – смысл земли… Человек – это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, 
– канат над пропастью. В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить 
только то, что он переход и гибель» [7, с.13]. Возможно, что в дальнейшем процессе эволюции 
действительно возникнет новый биологический вид человека. Но тезис Ницше о том, что такое 
эволюционное изменение может произойти благодаря именно наличию иерархической системы и 
исключительно в среде знати, представляется, во-первых, мало обоснованным как сам по себе, а во-
вторых, таит в себе практическую опасность для общества. Самая жестокая и кровопролитная за 
всю историю человечества вторая мировая война как раз и произошла на почве идей о 
биологическом превосходстве. Да и недавний отечественный опыт по созданию «новой общности 
людей» привел к плачевным результатам. История не раз свидетельствовала, что претворение на 
практике даже самых светлых идеалов, как правило, выливается в их полную противоположность. 

Как писал С. Ф. Одуев,  «... возвышение некоторых избранных существ над людской массой 
окажется не чем иным, как их предельным подъемом по лестнице страт, а сама сага о сверхчеловеке 
– методологическим приемом оправдания социальной иерархии при помощи биологической 
символики» [8, с.69]. Данная пусть и категорическая оценка, тем не менее, показывает возможность 
соотнесения идеи сверхчеловека с актуальными социально-политическими проблемами и в таком 
ракурсе она может быть продуктивно рассмотрена. Ведь говоря о будущем сверхчеловеке, Ницше 
его постоянно противопоставляет современному человеку и способу его современной 
жизнедеятельности.  

Следует заметить, что подобную «биологическую» интерпретацию идеи сверхчеловека все 
же нельзя абсолютизировать. В вопросе интерпретации идеи сверхчеловека Ницше существует две 
противоположные точки зрения.  

С одной стороны,  некоторые истолкователи наследия Ницше еще при жизни философа 
увидели в учении о сверхчеловеке вульгаризированное продолжение дарвиновских идей (сам 
мыслитель дал повод для этого, употребляя, правда, редко словечко сверхзверь). Ницше в книге 
«Ecce Homo» гневно отверг такого рода суждения. Отбрасывал «базельский затворник» и попытки 
связать сверхчеловека с «культом героев» Т. Карлейля (1795-1881 гг.), провозвестников 
божественной воли, возвышающихся над толпой. 

Общим местом работ о Ницше, созданных в течение целого столетия, стали разоблачение, 
опровержение, уничтожающая критика учения о сверхчеловеке. Суть подобных суждений сводится 
к тому, что сверхчеловек произвольно объявляется неким средостением между человеком и зверем, 
регрессивно отбрасывающим человечество к дочеловеческому (бестиальному, звериному, 
антигуманному) состоянию. Исследователи забывают (не принимают во внимание) то, что у Ницше 
исключительно много словесной игры, осознанных намерений провоцировать читателя 
противоположными по смыслу, но одномоментными афоризмами, сознательно вводить его в обман. 
Ядро смысла ницшеанских высказываний тщательно камуфлируется, скрывается, прячется в ворохе 
мишурных (площадных зачастую) вербальных изысков и словесных уловок [2].      

В связи с последним, с другой стороны,  ницшеанского сверхчеловека предлагается 
трактовать сугубо в духовном аспекте. Сверхлюди – творцы истории (у Ницше) – ни продукт 
естественной эволюции вида homo sapiens , ни уж тем более никак не «социальная общность ... 
аристократов, капиталистов, просто богатых, представителей интеллигенции, преступников, 
политических деятелей, многочисленных руководителей, организаторов и начальников разного 
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ранга, вождей политических партий и общественных организаций, лидеров больших и малых 
социальных групп», а некий труднодостижимый (но вполне реальный) идеал. Вообще ницшеанская 
мифологема сверхчеловека чрезвычайно сложна и многогранна, но она несет в себе все-таки 
гуманистическую направленность и ориентированность [2].    

Ницше призывает к синтезу политика и художника, который имел место в прошлом. Он 
хотел, что бы все формы жизни стали управляемыми, т. е. создавались наподобие произведений 
искусства. Он имел в виду не «фабрикацию сознания» и протезирование тела, характерные для 
современной работы власти на душой и телом, а скорее грезил о культурном творчестве, 
включающем производство сильного и свободного человека. Для этого необходима политическая 
воля великих людей, способных воплотить пирамидальную государственную систему, основанную 
на иерархии и строгих границах между сословиями [5].     

Трудность однозначного понимания идеи сверхчеловека проистекает также из того, что сам 
Ницше, не будучи сверхчеловеком, не мог досконально описать бытие сверхчеловека, наполнить 
эту свою идею реальным содержанием. Данная идея была направлена скорее на критику 
недостатков современного человека. В этом смысле можно согласиться с российским философом 
М. Мамардашвили, который по этому поводу отметил следующее: «Сверхчеловек не есть некое 
реальное существо или реальная порода людей, которая была бы выше других, а есть некое 
предельное для человека состояние, лишь устремившись к которому человек может стать 
человеком» [4, с. 146].    

В любом случае, как бы исследователями не решалась проблема трактовки сущности 
сверхчеловека, в данном рассмотрении важно подчеркнуть, что данная идея Ницше самым 
активным образом повлияла на политическую теорию и практику. 

Не без влияния Ницше сложились современные теории харизматического лидерства и 
элиты. Хотя Ницше не был сторонником жестокой тирании, тем не менее, его мечты о синтезе Гете 
и Наполеона, Цезаря и Христа, т. е. эстетизация сильной личности были не просто утопиями, но 
использовались как инструменты повышения авторитета тиранов. Конечно, сам Ницше не 
предпринимал выходов на политическую практику. Он хотел лишь показать, что доверие к 
политическим решениям есть элемент самой политики. Другое дело, что этот вывод был услышан и 
использован нечистоплотными политиками, которые всеми средствами пытались инсценировать 
наличие харизмы и использовали ее как политический капитал [5].    

Таким образом, можно говорить о том, что многие идеи Ницше относительно общества 
являются продуктивными, так как отображают реальные механизмы его функционирования. А это, 
в свою очередь, дает право говорить об огромном значении иррациональных факторов в жизни 
общества.   

Подводя же выводы по данному разделу, следует отметить следующее. 
Развивая концепцию иерархического общества и идею сверхчеловека как ее составляющую, 

Ницше уделял немалое внимание психологическим и биологическим аспектам.  Оценивая  учение 
Ницше об сверхчеловеке как часть его социально – политической концепции  можно 
констатировать его безусловный иррациональный характер.        

Главное то, что сверхчеловек мыслился Ницше как полностью иррациональное существо. 
Собственно в этом его принципиальное отличие от современного рационального человека, который 
к тому же в рамках западного общества абсолютизирует свой разум. В идее об иррациональном 
сверхчеловеке находит свое необходимое основание и завершение вся социально-политическая 
концепция Ницше. Вся предпринятая Ницше критика современного общества, таким образом, 
может быть оправдана как позитивная. То есть, Ницше не просто критикует современное общество, 
он предлагает ему путь выхода из кризиса через отказ от рационализма и стремление к 
иррационализму. Иррационализм же по существу у Ницше отождествляется с гуманизмом или 
высшим (непрагматичным) гуманизмом, который, конечно же, выходит за рамки традиционных 
ценностей современного общества, в том числе и в том, что касается форм его социально-
политической жизни. При этом понятно, что речь идет здесь не об обыкновенном иррационализме, 
который присущ человеку, а о неком сверхиррационализме.  Этот  сверхиррационализм абсолютно 
соответствует иррациональной природе мира и идеально воплощает волю к власти как его 
антологическую основу. Таким образом, можно говорить о позитивном, гуманистическом значении 
идеи сверхчеловека Ницше для дальнейшего развития человека и общества.  

В более узком, социально-политическом аспекте, следует отметить, что немецкий 
мыслитель в рамках идеи иерархического общества одним из первых показал важность учета 
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субъективных факторов в общественной жизни, которые в дальнейшем легли как в основу 
политической теории (теория харизматического лидерства и элиты), так и показали свою 
эффективность на практике.  
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SUMMARY 
 
In the article correlation of the Nitcshe’s overman doctrine and socio-political conception of his is 

regarded. The author is analysing how the overman doctrine can be correlated with Nitcshe’s  hierarchical 
society doctrine, what is the sence of the idea for contemporary socio-political notions. 

 
 

О.М. ЯРОШ 
 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФІЇ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ  
І НІКОЛА КУЗАНСЬКИЙ 

 
Нікола Кузанський – відомий мислитель XV століття,  один з видних гуманістів епохи  

Відродження, вважається родоначальником італійської натурфілософії. Звертання до творчості 
цього філософа зумовлене тим, що, по-перше, багато дослідників відмічають неоднозначність у 
визначенні філософської позиції філософа: “фігура глибоко оригінальна, багато в чому 
суперечлива, Нікола з Кузи викликав і викликає дотепер суперечки серед дослідників періоду 
Відродження” [10]. По-друге, в сучасному світі все чіткіше спостерігається тенденція до 
зближення наукового й релігійного світогляду. Багато відкриттів, зроблених наукою протягом XX 
століття, звертають увагу до тих аспектів знання про світ і людину, які протягом тисячоліть були 
предметом релігійної віри. Ріст наукового знання, на думку багатьох учених, є серйозною основою 
для заміни традиційного стану конфлікту між європейською наукою й релігією і філософією 
процесом пошуку взаємних точок дотику між ними й згоди. В цьому розумінні епоха Відродження 
дає найбільш позитивний досвід, коли вчені-філософи, спираючись на спадщину античності і 
середньовіччя,  виводили науку і методи наукового пізнання із набутих філософських знань. 

Таким чином, метою цього дослідження є виявлення впливу ідей Відродження на 
Н.Кузанського.  

Час життя і творчості Ніколи Кузанського – епоха переходу від середньовіччя  до  нового 
часу,  коли формується рання буржуазна культура. Філософ  не залишив школи; його 
послідовниками були одинаки, що не стільки розвивали, скільки пропагували ідеї вчителя. Лише 
через півтораста років деякі ідеї німецького філософа були сприйняті і розвинені великим 
італійцем Джордано Бруно в якості натурфілософських принципів. Першими в добу нового часу 
відмітили цього своєрідного мислителя німецькі романтики, зокрема, Ф. Шлегель. В той же 
час Г.Гегель, що мав немало спільного з Кузанцем, з огляду на його діалектичні побудови, 
пройшов мимо нього. Очевидно, діалектичні побудови Мейстера Екхарта, до якого опелює 
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Н.Кузанський, видались геніальному філософу достатніми для розробки  своєї діалектичній 
філософії. 

Поглиблене вивчення творчості Ніколи Кузанського починається з 40-50-х років XIX в. 
Першими дослідниками його спадщини були німецькі філософи. В останні десятиліття 
творчістю Кузанця цікавляться філософи інших західноєвропейських країн, – Італії, Англії, Польщі, 
Угорщини.  

Епоха Відродження – досить специфічний період в історії філософії. Схоластична теологія 
тримала людське пізнання у двояких оковах: воно перебувало під тиском церкви, що визначала 
зміст того подаваного  матеріалу,  і під тиском школи, що запозичила спосіб викладання й 
формальну освіту від авторитетів античної філософії. Відродження греко-римської філософії 
становить тому необхідне й найближче завдання пізнання і є умовою, що створює перехід до нової 
філософії. Мислителі Відродження цікавляться проблемами людини і Бога, людської свободи, 
межами людського пізнання. Загальновизнаним фактом є захоплення прогресивного суспільства 
античною культурою і філософією, у відповідь на теоцентричні догмати схоластизованої церкви. В 
основі схоластики лежали праці Аристотеля з логіки, тому до системи Аристотеля у Відродженні 
було достатньо упереджене ставлення. Набагато ширше був вплив платонізму. 

За Платоном, світу приписані всякі можливі ознаки й властивості, так  що  вже  не  
залишилося  ніякого  такого буття, з яким ми могли б наш світ порівнювати. Це значить,  що, які  б 
ознаки й властивості ми йому не  приписували,  він,  як  відмінний  від  них, але  їх носій, 
залишається  чимсь, що вище усякого  буття, пізнання або мислення. Це – Єдине, абстрактно 
сформульоване  Платоном,  але  конкретно ніде  їм  не  застосовуване,  яке  було  тим  доповненням,  
яке Плотін, засновник античного неоплатонізму в III ст., вдало використав  й  тим  завершив всю 
систему античного платонізму. Це важливо розуміти для осягнення причини відкидання 
філософами Відродження схоластики. Як  представник  крайнього інтимно-суб'єктивного розвитку 
особистості, Плотін  це безумовно трансцендентне Єдине зробив предметом людської свідомості, 
але  свідомості  вже  нерозчленовано-множинного, не логічного й навіть не душевного  й  не  
розумового,    а    надрозумового,  тобто     пізнаваного     тільки  в нерозчленовано-захопленому 
стані, в особливого роду натхненні, у надрозумовому екстазі. Ця теорія надрозумового екстазу 
часто у філософів Відродження прямо входить у систему філософії, як, наприклад, у теорії Ніколи  
Кузанського  про  "збіг протилежностей" (coincidentia oppositorum) і відповідно до  цього  про 
"учене невідання" (docta ignorantia); те ж саме ми знаходимо й  у  Марсіліо Фічіно. Інколи це вчення 
зовсім не досягало систематичної  розробки, але воно звучало в тих або інших окремих концепціях. 
Для  стихійного самоствердження людської особистості  в  епоху  Ренесансу,  що прагнула обійняти 
собою всю людину, все життя, всю історію, всю  світобудову  й  всі божественні  еманації,  таке  
неоплатонічне  вчення  про   Єдине   часто виявлялося єдиною цінністю і єдиною  побудовою, що  
дозволяє людині Відродження затвердити себе назавжди й знайти для себе вічну  опору в бутті. Як 
стверджує А.Ф.Лосєв: «Таке вчення про  Єдине  вже  далеко  виходило  за  рамки  церковної 
традиції,  і  тут кардинал   Нікола   Кузанський   і   переконаний антицерковник Джордано Бруно 
зовсім однаково й у тому самому  розумінні виявлялись   прихильниками    неоплатонічної    
естетики    надрозумової першоєдності. Так утворилася система неоплатонізму в античності,  такою  
вона  була  в середні століття, і такою ж, але вже з гуманістичним переломленням вона 
функціонувала  в  епоху  Ренесансу»[8]. 

З біографії Н.Кузанського відомо, що в університеті Падуї окрім звичайної гуманітарної 
освіти, що полягала в удосконаленні в латинській мові і у вивченні грецького, Нікола захоплювався 
математикою і астрономією. Надалі йому довелося вибрати духовну кар'єру. Молодий священик, 
що встановив зв'язки з італійськими гуманістами, був захоплений їх рухом. З одного боку, він – 
вельми діяльний ієрарх католицької церкви, якого в 1448 р. папа-гуманіст Микола V звів в 
кардиналський сан. З іншої – активний учасник кола гуманістів, що утворився навколо цього папи. 
Для атмосфери, що панувала тут, показові добрі відносини філософа-кардинала з таким 
підбурником церковного спокою, як Лоренцо Бала [9]. Найбільший вплив Кузанець отримав, коли 
папою Пієм II став друг його юності Пікколоміні, а сам він фактично став другою особою в 
римській церковній ієрархії. Конфесійний і адміністративний клопіт поєднувався у Hiколи з 
продуктивною літературною діяльністю. Їм написаний на латинській мові ряд філософських творів 
– в жанрі трактату, роздуму, діалогу. Є у нього і власне наукові твори. Показовий, наприклад, його 
діалог «Про досвід з вагами» (1450), що передубачав введення кількісних методів для точнішого 
пізнання явищ природи. На відміну від переважної більшості сучасних йому італійських філософів-
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гуманістів Кузанец глибоко цікавився питаннями математики і природознавства, і поза цими 
інтересами незрозуміла його філософська доктрина. У видного служителя церкви, природно, є 
чисто богословські   твори   (   зокрема,   проповіді).  

У одному з них – «Згода віри» (1453) – є думка про синкретичну релігію, в якій в принципі 
можна з'єднати всі існуючі релігійні віросповідання під егідою «божественного Логосу». Єдина 
основа для всіх культів стане можливою в епоху, коли релігійні війни втратять всякий сенс. Філософ-
кардинал відобразив тут универсалістські прагнення, настільки поширені в його епоху, що навіть 
керівництво римсько-католицької церкви опинилося під їх дією (вище ми бачили, що ті ж прагнення 
грунтовніше були сформульовані філософами Платонівської академії у флоренції, але вже після 
Кузанця). 

Суперечність – одна з особливостей філософії Ніколи Кузанського, що представляє 
боротьбу різних тенденцій. Новий в основі своїй зміст його філософії багато в чому віддає дань 
середньовічним містичним уявленнями. У традиціях середньовічної медицини Кузанец надавав 
особливе значення містичному числу сім в розвитку організму людини. У «Побудовах» 
(Excitationum) він вимірював всю історію людини від народження до смерті сімкою, вважаючи, 
що сім годин потрібне для того, щоб зачаття зробилося плодом, сім місяців – для того, щоб 
плід міг з'явитися на світло, двічі сім років – для досягнення отроцтва і т.д. 

І в той же час – властиві новому часу критичне відношення до схоластики, інтерес до 
античності, до пізнання природи, висока оцінка математики, людського розуму. Кузанець 
заслужено вважається одним з видних гуманістів Відродження і родоначальником італійської 
натурфілософії, хоча й опосередковано, найбільше через Дж.Бруно.  

З біографії Кузанського відомо, що він був включений до складу посланої до 
Константинополя місії по переговорам із Візантією з приводу об'єднання західної і східної 
церков, з огляду на його прекрасне знання грецької мови. Кузанець був до того ж знавцем 
арабської і давньоєврейської мов, що дозволило йому глибоко вникнути  в   сутність  
середньовічної  арабської   і  єврейської філософії. А це, в свою чергу, відіграло значну роль 
в його світогляді. В Константинополі Нікола Кузанський збирає філософські рукописи і 
знайомиться із творами Псевдо-Дионісія, що стали одним з важливих джерел його філософії 
[10]. Подібно своїм сучасникам-гуманістам, Нікола глибоко поважав представників античної 
філософії — Піфагора, Демокріта, Платона, неоплатоніків Плотіна і Прокла, черпаючи багато 
своїх ідей із спадщини, залишеної великими греками. Прихильність до платонізму була 
властива більшості гуманістів, і Нікола Кузанський сприйняв платонізм у його неоплатонічній 
формі в трактуванні Прокла. Уже сам факт прихильності Кузанця до неоплатонізму свідчив про 
відхід філософа від позицій ортодоксальної католицької теології. Неоплатонізм, крім усього, 
містив у собі можливість розвитку пантеїстичного трактування всесвіту внаслідок властивої йому 
концепції еманатизму. Крім того, «визнання неоплатоніками ідеї безособового бога суперечило 
християнським представленням про антропоморфного бога»[9]. Безсумнівно, захоплення Кузанця 
неоплатоніками позначилося на його теологічних поглядах. Відомо, що неоплатоніками 
захоплювалися і друзі Кузанця — Хаймерик з Кампо, що викладав у Кельнському університеті, 
а також Діонісій Рикель, філософ містичного напрямку, що написав коментар до Прокла. 
Очевидно, що вивчення неоплатонізму Н. Кузанським і привертає його увагу до містики як 
одного з напрямків середньовічної філософії. Окрім цього, припускають, що в дитинстві, коли 
Нікола попадає під опіку графа Теодорика фон Мандершайда, той віддав здібного підлітка в школу 
"братів спільного життя" у Девентері (Голландія), де згодом навчався Еразм Роттердамський. 
Характер навчання в цій школі дозволяє багато чого зрозуміти з особливостей світогляду Ніколи 
Кузанського. Це була  школа  містиків, де володіли майном спільно, відкидали багатство, славу, а 
разом з ними й все світське,  мирське. Наставники цієї школи проповідували аскетизм і благочестя,  
за допомогою яких сподівалися наблизитися до Бога.  Навчали в Девентері "семи вільним 
мистецтвам" займалися коментуванням теологічних і філософських книг, вивченням латинської й 
грецької мов. І в той же час тут відкидали знання, вважаючи його недостатнім для збагнення Бога.  
Можливо, тут Нікола «перейнявся зневагою до розкішного,  розгнузданого життя вищих сановників 
церкви, тут одержав перші уроки аскетизму, звідси виніс певну упередженість до премудростей 
схоластиків»[10]. Тому, думки про Н.Кузанського, як пантеїстичного філософа і засновника 
натурфілософії, які зустрічаються в радянській історико-філософській літературі на нашу думку не 
є достатньо обгрунтованими, що ми скажемо згодом.  
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Відродження виступає в історії філософії, як посередник між традицією Середньовіччя і 
Нового часу. Саме через це є багато складнощів в оцінці тих або інших проявів філософською, і 
громадської думки Відродження. Це ілюструє А.Ф.Лосев, в своїй праці «Естетика Відродження», де 
він міркує розмірковує про неоплатонізм Відродження: «ніякий історично даний неоплатонізм  не 
був  тою  або  іншою мертвою і нерухомою схемою. Він завжди  розвивався  у зв'язку з  розвитком 
відповідних історичних епох, і його інтенсивність завжди виявлялася від нескінченності до   нуля... 
і в епоху Ренесансу всі ці типи естетичних побудов настільки жахливо і химерно перепліталися, що 
ще і до цих пір потрібна величезна праця для  ясного і виразного їх аналізу»[8]. Ренесансний 
неоплатонізм не можна трактувати ніяк по-іншому, як лише виходячи з його власних особливостей. 
Як підкреслює в тій же праці А.Ф.Лосєв: «античний  неоплатонізм  перш за все  космологичний;  
середньовічний неоплатонізм   в першу чергу   теологичний,   і    притому абсолютно 
персоналістічно теологичний  і,  нарешті,    неоплатонізм Відродження – антропоцентричний» [8]. 
Тому, необхідно враховувати різницю між проявами неоплатонізму в різні історико-філософські 
періоди. Обожнювання людини в ренессансній культурі А.Ф.Лосев називає абсолютизацією 
людської особи, всієї її матеріальної тілесністі. Ренесансний стиль мислення припускав перш за все 
розкриття небувалий творчих можливостей розуму. У спадщині Ніколи Кузанського «найбільшого 
мислителя» не тільки епохи Ренесансу, але і взагалі всій новій і новітній європейській філософії, 
кінцевий світ все ще служить надійною опорою для людини. Істина не лежить в розгорнутому світі.  

Людині дана думка, дарований розум, що зважує і оцінює. Вона, як і Бог, має у собі всі 
створені речі. Але Бог містить їх у себе як прототипи, а людський рід – як відношення до цінності. 
Бога Кузанській порівнює з чеканником монети, а людину – з міняйлом, що визначає її цінність [6]. 
Бог може все створити, ми – все пізнати, бо і ми потенційно несемо у себе все. Але мета пізнання – 
це все ж таки Бог – як джерело всього пізнаваного, нероздрібна єдність істини. Тож, як бачимо, 
принцип «антропоцентричності» реалізується у Кузанця крізь призму пізнання людиною Абсолюту, 
ща і є в кінечному результаті щляхом до пізнанням абсолютної істини. 

 Н. Кузанський достатньо близький до християнської традиції оцінки розуму і знання. Для 
християнства людське знання і віра зв'язані спадкоємністю в світовому порядку, який установлений 
Богом. Вони утворюють нерозривну гармонію. Знання має пропедевтичне значення для 
християнської віри і служить підготовкою, а зовсім не протилежністю другому її етапу, 
надрозумному. На вищому – християнському – етапі людського становлення розум розташовується 
усередині віри і стає необхідним її компонентом [4]. 

Функцію відродження світла, що тьмариться в конкретності світу, Нікола Кузанській 
відводить людському розуму і людській душі, – відзначає А.Ф.Лосев. – Хай вся природа дрімає 
сном пасивності і несвідомості; хай задовольняються своєю приналежністю до природи багато 
людей, що не мають сил шукати, стукатися, творити. Але той, хто шукає і діє, отримує крім 
природного дару, прийнятого їм разом із своїм народженням, другий дар – світла. У Кузанського 
людина повинна відійти від принципів зовнішнього знання, яке не може слугувати дійсною опорою 
людського буття. Треба піднятися вище цього з «вченого знання» і прийти до «вченого незнання». 
А відтак, Н.Кузанській говорить про неминучість для пересічної людини чисто людського 
релігійно-обмеженого уявлення про абсолют. У подальшому розвитку ренесансної антропології ця 
тема радикально переосмислюється і акценти змінюються. Так, крупний діяч італійського 
Ренесансу Піко делла Мірадола висловив здогадку: "Якщо Бог є творець самого себе, а людина 
створена по його образу і подібності, отже, і сама людина може перетворити себе, змінити і 
пересотворити..."[Цит.по Гуревич П.С.] 

При дослідженні неоплатонізму Відродження, часто виявляємо досить різке протиставлення 
в значенні праць Платона і Аристотеля. Особливо це стосується Лоренцо Балла і його 
послідовників.  Дійсно, до певної міри в цьому є сенс, адже самі мислителі Відродження виносили 
на перший план вчення Платона. Ренесансним діячам хотілося рішуче все пізнати, рішуче  у все 
увійти й рішуче все  творчо  перетворити.  Цим  діячам  зовсім  не  хотілося обмежуватися одним 
тільки матеріальним  існуванням.  Якщо аристотелізм і логіка ставились у гуманістів нарівні із 
схоластикою з її раціоналізмом, то Платон і неоплатонізм виносяться на перший план в суспільній 
думці через свою ідеалістичність. А саме тому, за А.Ф. Лосєвим, платонізм в епоху Ренесансу 
оформлював всі натхненні мрії,  весь  життєвий ентузіазм і все нестримне прагнення охопити буття 
в цілому,  постійно  входити  в глибини людського життя і людської душі, не  сковуючи  себе  
ніякими матеріальними обмеженнями. Єдина глибоко синтетична система у філософії, що обіймала  
собою  й  все  реальне,  і  все  ідеальне,  була  доти  представлена   майже винятково платонізмом. 
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«Платонізм зі своїм вченням про  примат  ідеї  над матерією був не тільки типовим  ідеалізмом,  але  
навіть  однією  з  перших  в  історії різновидів ідеалізму взагалі»[8]. Звернення до платонівської 
філософії в XV в. було свідоцтвом вільнодумства. Загальновідомо, що з XIII в. християнська 
теологія розвивалася в руслі пристосованої до потреб офіційної католицької доктрини філософії 
Арістотеля. Нікола Кузанський в цьому розумінні не просто був прихильником «божественного 
Платона». Він не відкидає здобутки християнства, засновані на роботах Аристотеля, але 
методологія розуміння Бога і світу у нього базується на принципах містики, а відтак раціональне 
осмислення йому не видається достатнім і цілісним. У відношенні до платонізму в його 
неоплатонічному трактуванні, Нікола Кузанський дійсно підтримував платонічні тенденції. В його 
працях постійно присутні терміни і поняття, властиві саме неоплатонізму, як то «божествений 
Логос», «Єдине». Особливість звучання їх у Кузанця зумовлена певним відходом Кузанця від 
Платона і неоплатоніків. «Насправді, в рамках традиції Платона і неоплатоніків єдине 
характеризується через протилежність іншому, не- єдиному. Ця характеристика сходить до 
піфагорійців, що протиставляли єдине множинному, межу – безмежному, а також до елеатів, у яких 
зіставлення єдиного множині носило онтологічний характер»[2].Кузанець, навпаки, із самого 
початку заявляє, що "єдиному ніщо не протилежне"[6]. Звідси абсолютно логічно витікає, що 
"єдине є все" – формула, звучна вже як цілком пантеїстична і така, що передує пантеїзму Джордано 
Бруно. Точка зору Ніколи в цьому пункті відрізняється не тільки від підходу, характерного для 
традиційної середньовічної християнської теології, представники якої не могли б погодитися, що 
єдине є все, тому що принципово відрізняли творіння від Творця, – але вона радикально 
відрізняється також і від учення неоплатоников, які теж – вже по інших підставах – не 
ототожнювали "єдине" і "все". 

Зважаючи на містичне спрямування філософії Н.Кузанського, надзвичайно важливим, на 
нашу думку є те, що в своїх працях Н.Кузанський часто виступає не стільки як теїстичний теолог, а 
як філософ, сповнений ідеями універсалізму. Бог у Кузанця розкривається як джерело і основа 
особистісного життя, але лише за умови виходу за межі «я» як індивідуальної свідомості. Так 
стає можливим несуперечливо (з точки зору трансцендентального мислення) придавати Боже-
ству атрибут особистісності, одночасно мислячі його надбуттєвою основою усього сущого, в 
тому числі й будь-яких особистісних якостей. Тому, можна віднести містичну філософію Н. 
Кузанського до не-теїстичної.  

Таким чином Нікола Кузанський не стівльки відходить від ортодоксальної католицької 
теології, скільки взагалі виходить за її межі. Щоб побачити, наскільки далекий спосіб мислення 
Кузанца не тільки від арістотелівського, але і від платонівського, досить вказати на те, що 
оформлена матерія, тобто вже залучена до форми, із його точки зору, невимірний нижче, ніж 
матерія абсолютна, така, що є голе ніщо. Бо оформлена матерія, як вважає Кузанець, так само як і 
форма, що утілилася, – це щось кінцеве, адже кінцеве тепер отримало нижчий статус – з тих пір, як 
предикат нескінченного став основним атрибутом божественного. "Максимальний і мінімальний 
акт співпадає з максимальною і мінімальною потенцією, виявляючись, власне, абсолютним 
максимумом"[6]. Ототожнення "абсолютного верху" і "абсолютного низу" – ось той принцип, який 
починаючи з Кузанца «входить у філософію і який кладе початок не тільки філософії нового часу, 
але і новій науці, що формується в XVI-XVII ст.»[2]. Це ототожнення "найвищого" і "наїнізшего", 
що методично оформилося в діалектиці "збігу протилежностей", ми знаходимо потім не тільки у 
Джордано Бруно, але і у Спінози, Шеллінга, Гегеля, тобто у найбільш видатних мислителів нового 
часу. 

На нашу думку, найбільш влучною для характеристики філософської системи Кузанця є 
думка Соколова В. про те, що це не стільки пантеїзм, скільки панентеїзм [9]. Такої ж думки 
притримується і Аляєв Г.Є. «Панентеїзм сприймає Бога як таку первинну реальність, котра, хоча 
й наповнює собою світ, даючи йому життя, сама залишається поза його законами, в тому числі 
– поза логічними законами тотожності та виключеного третього. Це металогічна реальність, 
котра згортає у собі все, в тому числі й протилежності, що робить Божество принципово 
відмінним від світу – але не протилежним йому в звичайному розумінні формальної логіки»[1]. 
Підхід до співвідношення Бога і світу з точки зору їх металогічної несхожості дозволяє 
подолати слабкості як спрощено-трансцендентного, так і спрощено-пантеїстичного підходів, 
які не можуть вийти за межі раціонально-логічного розуміння Божества. З неоплатонізмом 
Кузанця також поєднує негативна теологія. Як відомо негативна теологія, виходячи до Філона 
Олександрійського, була розроблена неоплатоніками. Положення неоплатонізму про 
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неможливість додання богові позитивних визначень було сприйнято деякими отцями церкви, що 
намагались використовувати неоплатонізм для обґрунтування християнського вчення. Шлях 
апофатичної теології, характерний для містичного світогляду має місце і у Кузанця. 

Новітні риси філософії Н. Кузанського проглядають через його математичні приклади, 
які можуть пояснити його філософські погляди. Єдине є буттям, воно – це все, це нескінченне, 
або, інакше кажучи, в ньому максимум і мінімум співпадають. Щоб зробити наочнішим принцип 
збігу протилежностей – максимуму і мінімуму, Кузанець звертається до математики, указуючи, що 
при збільшенні радіусу круга до безкінечності коло перетворюється на нескінченну пряму. У такого 
максимального круга діаметр стає тотожним колу, більш того, з колом співпадає не тільки діаметр, 
але і сам центр, а тим самим виявляються такими, що співпали крапка (мінімум) і нескінченна 
пряма (максимум). Аналогічно йде справа з трикутником: якщо одна з його сторін нескінченна, то 
та інші дві теж будуть нескінченними. "Але декількох нескінченних не буває, і за межами уяви ти 
трансцендентно розумієш, що нескінченний трикутник не може складатися з декількох ліній, хоч 
цей максимальний, не складений і простий трикутник є істинніший трикутник, що обов'язково має 
три лінії, і, значить, єдина нескінченна лінія з необхідністю опиняється в нім трьома..."[6]. Так 
Нікола Кузанській демонструє, що нескінченна лінія є і трикутник, і круг, і куля. На цьому прикладі 
продемонстровано не лише вміння наочно демонструвати свої ірраціональні позиції, тут показано, 
що релігія і наука надзвичайно близькі у прагненні осягнення істини. Сучасні наукові здобутки 
межі ХХ-ХХІ ст. змушують звертатись до подібних прикладів минулого знову.  

Таким чином, ідеї  Відродження  справили визначний вплив на Н.Кузанського, але в своїх 
поглядах, він виступає, як досить самостійний філософ, синтезуючи здобутки ортодоксального 
християнства із містицизмом, що подекуди виходить за рамки теїзму, раціонально обгрунтовуючи 
за допомогою математичних прикладів ірраціональні містичні побудови.  «Можливо, як жоден 
інший філософ цієї епохи, Нікола сполучав в своїх творах і в своїй діяльності культуру 
середньовіччя і енергійно наступаючу культуру гуманізму» [9].  
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SUMMARY 
 

The author investigates main problems of Renaissance philosophy through the outlook of   Nicolas 
fon Cuese. The author examines approach of Nicolas fon Cuese’s philosophy to the problems of 
Renaissance philosophy to show his philosophical identity. 
 
 

А.В. ШЕВЧУК 
  

СОЦІАЛЬНИЙ СТАТУС ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ НАУКОВОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ 
ПІВДНЯ УКРАЇНИ СЕРЕДИНИ XIX – ПОЧ. XX СТ. 

 
Важливе місце в історії українського народу належить українській науковій інтелігенції 

середини XIX – поч. XX ст., складову частину якої становила інтелігенція Півдня України. 
Українська інтелігенція зазначеного періоду була не тільки джерелом українського відродження, 
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культурного самовідтворення українського народу, але й тією групою, що дала значний поштовх у 
розвитку наукових знань, особливо природознавчих. Значення нових знань було особливо вагомим 
під час переходу країни від аграрного до капіталістичного способу виробництва, технічної 
революції 60-х – поч. 90-х років.  

Однією з основних характеристик наукової інтелігенції кінця XIX – поч. XX ст. як верстви 
суспільства є соціальний статус, який визначав її місце в соціальній системі. Соціальний статус ми 
розглядаємо як комплекс характеристик даної соціальної групи, що включав такі складові як місце 
в управлінській ієрархії, соціальна мобільність, престиж, матеріальне становище, соціальне 
забезпечення та соціальні гарантії. 

Питання соціального статус наукової інтелігенції розглядалося в працях Д.І. Бегалєя,              
Н.Ф. Сумцова, В.П. Безескула, Г.І. Щетиніної, В.Р. Лейкіної-Свірської, дисертаціях Т.А. Стоян, 
Г.О. Косіонової. Науковці розглядали це питання переважно в контексті педагогічної діяльності 
видатних вчених Російської імперії, зокрема України. Окремого дослідження, присвяченого 
питанню статусу та матеріального положення наукової інтелігенції Півдня України середини XIX –  
поч. XX ст. не існує. Отже, метою даної розвідки є спроба, на основі існуючої літератури та джерел, 
розглянути соціальний статус та матеріальне становище науковців зазначеного періоду та регіону, 
визначити їх вплив на діяльність наукової інтелігенції. 

У кінці XIX століття поступово змінюється соціальний склад студентства, а відповідно – 
майбутніх науковців. Випускники реальних училищ, духовних семінарій, різночинці за 
походженням наповнюють ряди студентів. Атмосфера студентського життя розчиняє станові 
кордони.  На перше місце виходять особисті якості, сумлінність до навчання. Дрібнопомісне, 
безземельне дворянство за своїм матеріальним положенням не відрізняється від різночинців. Їхні 
доходи теж залежали від майбутньої зарплати державного службовця чи найманого робітника. У 
державі постулюється правило, що без державної служби дворянство не гарантує високий статус у 
суспільстві. Таким чином держава намагалась забезпечити машину державного управління 
“потрібними кадрами”. В свою чергу, для різночинців, умовою переходу до дворянства був диплом 
про вищу освіту. Він автоматично передбачав чин найнижчого, XII класу. Вислуга до чину 
титулярного радника (IX клас), передбачала надання особистого дворянства, а чин статського 
радника (V клас) – передбачав право на спадкове дворянство. Це підштовхувало представників 
різних станів розглядати вищу освіту та наукову діяльність як спосіб підвищення свого соціального 
статусу. Ст. 144 уставу 1863 року проголошувала, що особи, які виходили з податного стану та 
набували вчених ступенів, користувалися на основі ст. 577, п. 1 та ст. 583, п. 1 Законів про стани 
(Свод Зак. 1857 р., т. IX) правами особового та спадкового почесного громадянства, навіть якщо 
вони не вступили до державної служби.  

Вчені, що працювали у вузах мали високий соціальний статус, були матеріально забезпечені 
у порівнянні з іншими категоріями населення, їм надавались соціальні гарантії з боку держави. 

Це пояснюється кількома чинниками. По-перше, самодержавство розглядало представників 
наукової інтелігенції як чиновників, що займали вищі сходинки у ієрархії державних службовців. 
По-друге, наукова інтелігенція концентрувалась головним чином у вузах. Поряд з основними 
видами роботи – науковою та педагогічною, на неї була покладена досить важлива функція охорони 
основних принципів самодержавного правління, забезпечення формування відповідного світогляду 
у наступних поколінь державних службовців. Високий соціальний статус та певне матеріальне 
благополуччя були гарантом “адекватної” соціальної поведінки науковців. По-третє, більшу 
частину науковців – 70%, становили вихідці з привілейованих станів суспільства – дворянства та 
духовенства (за нашими підрахунками на основі вказаних праць В.Р. Лейкиної – Свірскої). Держава 
проводила свідому політику щодо обмеження різночинних елементів серед студентства та 
державних службовців. Вихідці з дворянства та духовенства, що закінчили вуз, не могли мати 
нижчий соціальний статус, ніж вихідний. По-четверте, високий статус та матеріальний рівень життя 
певним чином визначав престиж професії, сприяв забезпеченню країни молодими науковими 
кадрами. Нагадаємо, що на той час Росія вступила на шлях промислового перевороту та 
потребувала нових знань та способів ведення господарства, від чого в кінцевому рахунку залежав 
прогрес країни.   Специфіка Півдня України полягала у його пізній колонізації, що почалась у 
першій половині XIX ст. та швидкій індустріалізації у другій половині XIX ст. Скасування 
кріпацтва сприяло подальшій колонізації та інтенсивній індустріалізації краю. Остання потребувала 
висококваліфікованого інженерного персоналу та нових промислових технологій.  Цьому сприяло 
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відкриття Новоросійського університету як центру наукових знань Півдня України та 
Катеринославського вищого гірничого училища як центру розвитку технічної науки та освіти. 

Згідно університетському уставу 1804 року, головною функцією університетів була 
підготовка молоді до державної служби. Бажаючі займатися наукою надалі, повинні були захистити 
дисертацію на вчений ступінь, але так чи інакше, ставали державними службовцями. Діяльність 
чиновника повинна була вкладатися в певні ідеологічні рамки. На захисту цього стояло 
“Циркулярное предложение относительно диссертаций на ученые степени” від 13 грудня 1850 року 
[1; 104]. Воно передбачало відповідність дисертацій та їх тезисів стандартам самодержавства, 
заборону обговорення питань, що суперечили основам державного устрою.  

Суспільство Російської імперії було суспільством чіткої станової та чиновницької ієрархії.  
У січні 1722 року Петро I ввів в дію “Табель про ранги”, що визначив положення державних 
службовців в Росії з 1722 по 1917 рік [12]. Основною метою реформування Петра I було залучення 
дворянського стану до державної служби та створення чіткої ієрархії посад. Поруч з цим, документ 
узаконював  набуття дворянства за вислугою років.  

Певний час категорія вчених залишалась поза табелем про ранги, оскільки на час створення 
табелю, ще не існувало Академії наук, науковці не були численною групою, що потребувала 
певного місця в соціальній структурі. Крім того, така соціальна група як “учені”, не вкладалась в 
традиційні станові норми російського суспільства середини-кінця XVIII ст. З одного боку, вони 
боролись за автономію своєї університетської корпорації, а з іншого – виступали як державні 
службовці, діяльність яких була підцензурною та регламентованою. 

До кінця  XVIII ст. вчені поділялись на п’ять рангів – з дев’ятого до тринадцятого класу. 
Соціальний статус науковців був занижений і прирівнювався до сенатських перекладачів та 
секретарів.  

З прийняттям нових уставів для Академії наук та університетів, змінилось місце 
розташування учених в ієрархії державних службовців. Так, академіки прирівнювались до 6 класу 
(колезькі радники), ординарні професори до 7 класу (надвірні радники), екстраординарні 
професори та ад’юнкти – до 8 класу (колезький асесор), магістри – 9 класу (титулярний радник). 
Отже, устави початку XIX ст. завершили процес оформлення статусу учених у якості державних 
службовців. 

Устав 1863 року підняв чини учених на два ранги вище: ректор отримав чин 4 класу 
(дійсний статський радник), декани – 5 класу (статський радник), ординарний професор – 5 класу, 
екстраординарний професор – 6 класу, доцент – 7 класу [8]. Устав 1887 року залишив статус учених 
без змін, скасувавши при цьому посаду доцента. Протягом XIX ст. “табель про ранги” зазнав 
деяких змін, що були спрямовані на ускладнення доступу в дворянський стан. Закон від 9 грудня 
1856 року встановив більш високий – IV клас для досягнення спадкового дворянства та IX клас для 
особистого дворянства, чини від  X до XIV класу давали право на звання ”почесного громадянина”.  

Шлях за сходами чиновницької ієрархії можна прослідкувати на прикладі історика, 
краєзнавця О.І. Маркевича. Завдяки своїй наполегливій праці, учений отримав у 1873 р. чин 
надвірного радника (7 кл.), у 1877 р. – колезького радника (6 кл.), а у 1881 р. – чин статського 
радника (5 кл.).  Відомий математик В.М. Лігін мав чин колезького радника. Хімік-органік              
О.А. Веріго та історик російського права Ф.І. Леонтович були підвищені до чину дійсного 
статського радника. Всі зазначені науковці дворянського походження (окрім Ф.І. Леонтовича, який 
походив з духовенства), що суттєво підвищувало шанси на скорочення строку вислуги років для 
отримання наступного чину. Крім того, вони швидше підіймалися сходами службової драбини. 
Самодержавство розглядали дворянство як соціальну опору та постійно намагалося зміцнити його 
позиції в суспільстві. Один з винятків –  зоолог-фізіолог П.А. Спіро. Виходець з обер-офіцерських 
дітей, вчений отримав чергове підвищення згідно табелю про ранги протягом трьох років поспіль: 
1890 р. – надвірний радник, 1891 р. – колезький радник, 1892 р. – статський радник. 

Суттєво підвищувало соціальний статус особи наявність державних нагород, переважно 
орденів. Крім загальнодержавного визнання діяльності, це передбачало надбавку до пенсії за 
вислугою. Кожний державний чиновник мріяв вийти на пенсію у мундирі та з “Анною“ на шиї. 
Ординарний професор хімії О.А. Веріго був нагороджений урядовим Сенатом орденами св. 
Володимира (1871), св. Анни (1874), св. Станіслава 1 ст. (1878), св. Володимира 3 ст. (1883). 
Професор історії О.І. Маркевич мав орден св. Станіслава 3 (1881) та 2 (1895) ступенів, професор 
історії І.А. Линниченко нагороджений орденом св. Станіслава 2 ст. (1903), світло-бронзовою 
медаллю на честь 300-річчя Дому Романових (1913). Державні нагороди також мали математик 
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В.М. Лігін, історик Ф.І. Леонтович, зоологи П.А. Спіро та О.О. Ковалевський, славіст                   
О.О. Кочубинський та інші. 

Однією з ознак, що відрізняла чиновників один від одного згідно класу та чину був мундир, 
а по святам та урочистим випадкам – шпага.  За кольором обшлагів, комірця, ґудзиків, за шиттям, 
можна було визначити  відомство, де служить чиновник та його чин. Викладачам вузів, як 
державним службовцям по відомству міністерства народної освіти був встановлений мундир темно-
синього кольору, об’єм шиття якого розглядався як показник рангу посади або чину. У 1885 році 
був запроваджений нагрудний знак для магістрів та докторів наук. 

До чиновників різних класів було прийнято різне звернення. До екстраординарного 
професора звертались як “ваше высокоблагородие”, до ординарного та деканів як “ваше 
высокородие”, до ректорів як “ваше превосходительство”.  

Згідно статуту 1863 року професор за вислугою двадцяти п’яти років на посаді штатного 
викладача в університеті затверджувався у званні заслуженого. Після цього, професор мав право 
продовжувати педагогічну та наукову діяльність протягом п’яти років у якості штатного викладача 
(рішення щодо цього приймалося міністром народної освіти), а потім позаштатного. Звання 
заслуженого професора Новоросійського університету отримали фізик Н.В. Шведов, зоолог                 
В.В. Заленський, хімік-органік  П.Г. Мілікішвіллі, психолог М.М. Ланге, історик російського права            
Ф.І. Леонтович, хімік-органік О.А. Веріго, доктор російської історії  І.А. Линниченко. 

Викладачі як державні чиновники мали право на державну пенсію, яка залежно від 
жалування, забезпечувала високий рівень життя. Повна пенсія призначалась через 25 років служби і 
складала 2/3 від окладу. За вислугою 20 років призначалась пенсія, що складала 1/2 від окладу.  
Згідно уставу 1884 року за 30 років вислуги професори отримували пенсію у повний оклад, 
включаючи квартирні та столові [14]. Отримуючи державне жалування, права на отримування 
пенсії він був позбавлений. У вислугу строку зараховувався час, проведений на посаді приват-
доцента. Викладачі мали право на відпустку тривалістю 29 днів. 

Важливе значення для розвитку університетської освіти та науки мав інститут приват-
доцентури, запроваджений згідно уставу 1863 року. Шостий пункт уставу надавав право 
університетам мати приват-доцентів у необмеженій кількості. Останні не перебували на державній 
службі, не отримували жалування, але користувалися правами класних чиновників. Гроші приват-
доценти отримували з університетських фондів, які формувались з багатьох джерел, зокрема 
студентської плати за навчання. Таким чином чиновники намагалась обмежити державні витрати та 
перекласти їх на самі університети. Приват-доценти заміщували штатних викладачів, виконуючи 
обов’язки доцентів. Більшість з них одержували винагороду, що дорівнювала жалуванню штатних 
доцентів і складала 1200 крб. Інститут приват-доцентури давав можливість молодими науковцям  
показати себе як майбутнього викладача, займатися науковими дослідженнями, готуватися до 
захисту дисертації, чекати місце у штаті університету. Встановлення обов’язкових предметів, 
обмеження числа спецкурсів, контроль за діяльністю приват-доцентів з боку попечителя учбового 
округу суттєво обмежили процес розвитку приват-доцентури. Контроль з боку попечителя був 
засобом ідеологічного тиску та способом нав’язування “потрібних” самодержавству педагогічних 
кадрів. Заслужений ординарний професор Новоросійського університету І.А. Линниченко під час 
роботи в Московському університеті на посаді приват-доцента писав: “Ни одно из предложений 
устава относительно приват-доцента не оправдалось”. Не зважаючи на це, більшість науковців 
Півдня України вийшли з приват-доцентури: Г.І. Танфільєв, Є.М. Щепкін, М.М. Ланге,                   
В.Д. Ласкарєв, Ф.М. Каменський, М.Д. Пильчиков, О.О. Ковалевський, О.І. Маркевич,                  
П.А. Спіро, І.Ф. Синцов, О.В. Клосовський, В.В. Заленський та інші. 

На прикладі П.А. Спіро можна прослідкувати просування вченого кар’єрними сходами. У 
1871 р. він був прийняти до Новоросійського університету на посаду лаборанта, 1876 р. 
затверджений на посаді приват-доцента, 1879 р. – доцента, 1893 р. – екстраординарним та 
ординарним професором.  

Оплата праці професорсько-викладацького складу згідно уставу 1863 року була збільшена 
майже у двічі через збільшення в країні роздрібних цін. До жалування додавалися виплати за 
квартиру (квартирні) та продукти харчування (столові). Ординарний професор отримував 2 400 крб. 
жалування та по 300 крб. на квартиру та харчові (на рік). Екстраординарний –  1600 крб. та по            
200 крб. відповідно, доцент – 900 крб. та по 150 крб. відповідно [16; 66-68]. Крім жалування, 
квартирних та столових, ректор за виконання своїх обов’язків додатково отримував 1500 крб., 
проректор – 1000 крб., декани отримували додатково 600 крб. на рік, члени випробувального 
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комітету – 300 крб., секретарі факультету 300 крб. [16; 66-68]. Ректор та проректор мали право на 
державну квартиру.  

Більшу частину державних службовців – 75%, складали чиновники з доходами від 1000 до 
2000 крб. [11; 27]. До цієї категорії належали доценти, лектори, приват-доценти.  Ординарні та 
екстраординарні професори відносились до більш високооплачуваної групи службовців, які 
складали 25,3% від загального числа чиновників.  У 1906 р. вони отримували від 2000 до 5000 крб. 
[11; 27]. 

Устав 1884 року вводив систему додаткових гонорарів. Вона повинна  була сприяти 
конкуренції між викладачами шляхом створення паралельних курсів, а відповідно – сприяти 
підвищенню якості навчання. Однак, через встановлення обов’язкових курсів “згори”, відсутності 
свободи викладання та слухання, система гонорарів виявилась гальмівним елементом та джерелом 
заздрощів серед викладачів. Гонорар залежав від числа студентів, що слухали курс протягом 
семестру і досить суттєво коливався. На історико-філологічному факультеті він складав 10-20 крб., 
на більш престижному юридичному факультеті – 200-400 крб. за півріччя [14; 26]. Найбільший 
гонорар отримували професори медичних факультетів завдяки значній кількості студентів на 
факультеті та великій кількості практичних занять. Він коливався від 150 до 2000 крб. на півріччя. 
Критика системи гонорарів розпочалась у 1885 р. і продовжувалась до її відміни у 1916 році. 

Не треба забувати, що жалування було не єдиним джерелом доходів викладачів.  Певна 
частина вчених була землевласниками та власниками нерухомості. У Новоросійському університеті 
шість викладачів дворянського походження мали маєтки, троє були домовласниками. Наприклад,             
М.О. Головкінський мав у Криму маєток “Кастель”.  

Для порівняння наведемо дані про доходи інших категорій інтелігенції. Середня зарплата 
вчителя на селі складала 343 крб. на рік, міського вчителя – 528 крб. [5; 65]. Викладачі реальних 
училищ, наприклад, Одеського учбового округу – 400-1200 крб. [9; 40-41], директори, управлінці, 
інженери Міусського округу підприємців Іловайського, Юза, Риковського отримували  1 497 крб. 
[10; 254-255]. Зарплата статиста Херсонського земства становила 1550 крб. [4; 209]. Як бачимо, 
зарплата приват-доцентів перевищувала доходи багатьох представників інтелігенції, але не 
дорівнювала зарплаті висококваліфікованих  спеціалістів. Зарплата професорів була вище, але не 
могла конкурувати з зарплатою вищих державних службовців, яка складала від 5000 до 50 000 крб. 
на рік [7; 27].  

Соціальний статус науковців як групи передбачав певний стиль життя, що вимагав значних 
грошових витрат на підтримання свого іміджу. Головним чином, гроші витрачались на оплату 
житла (багатокімнатної квартири), комунальних послуг (особливо вугілля), навчання дітей, платню 
служниці та кухарці, купівлю книг та виписування наукових журналів, листування з закордонними 
вченими. Науковці, як люди високої культури, повинні були виглядати сучасно та елегантно. Мати 
можливість проводити відпустку з сім’єю за кордоном. Крім того, в умовах обмеженого 
фінансування царизмом науки та просвіти, науковці брали на себе витрати, пов’язані з проведенням 
наукових досліджень, видавництвом наукових збірників, будівництва університетських приміщень. 
Так, наприклад, метеоролог О.В. Косовський був фактично видавцем праць метеорологічної мережі 
південного заходу Росії “Метеорологическое обозрение”. На його кошти було розпочато 
будівництво магнітно-метеорологічної обсерваторії Новоросійського університету [4; 2; 67].  

Отже, держава намагалась забезпечити науковій інтелігенції високий рівень життя, але 
особливості наукової та педагогічної діяльності, стиль життя, вимагали більших коштів, ніж ті, що 
виділялися міністерством народної просвіти на виплату жалування професорсько-викладацькому 
складу та утримування університетів. 
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SUMMARY 
 

The article is about the intelligentsia of Ukraine in the middle of XIX - the beginning of XX 
centuries. On the basis of available literature the author tried to consider and to ground the social status of 
the scientists of the defined period as a part of estate society in the pre-revolutionary Russia. The attempt to 
determine incomes and their possibility to satisfy the needs and meet requirements of this population 
category was made. 
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