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2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

І РОЗДІЛ 
ІСТОРІЯ  ЗАПОРОЗЬКОГО  КОЗАЦТВА,  

АРХЕОЛОГІЯ,  КРАЄЗНАВСТВО ТА  ЕТНОГРАФІЯ 
 

А.М. КРИЛОВА 
 

ОПИСОВО-СТАТИСТИЧНІ ДЖЕРЕЛА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕЖУВАННЯ 
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я 

 
В умовах відродження різних форм власності на території незалежної України значної акту-

альності набуває вивчення особливостей землеволодіння минулих сторіч. Особливим аспектом 
проблеми є реконструкція та комплексний аналіз джерел з історії землеволодіння і землекористуван-
ня другої половини XIХ – початку XX ст., який дозволяє з’ясувати сутність суспільно-історичних 
процесів, що відбувалися на півдні України у період формування індустріального суспільства. 

Окремою групою історичних джерел, які розкривають різні аспекти особливостей землеволо-
діння та землекористування, є описово-статистичні джерела. Значною мірою стан дослідження зем-
леволодіння та землекористування відповідних територій характеризується рівнем дослідження го-
сподарсько-адміністративних одиниць минулого, та залежить від стану збереження саме описово-
статистичних джерел. При цьому важливе значення має розширення актуалізованої бази описово-
статистичних джерел історії землеволодіння та землекористування шляхом запровадження до нау-
кового обігу нових документів та матеріалів статистичного характеру. 

Розробляючи окреслені вище джерелознавчі питання, слід враховувати регіональні особливо-
сті динаміки землеволодіння та землекористування, обумовлені як відмінністю шляхів заселення, 
так і особливостями етнічного складу населення. Територія Північного Приазов’я є регіоном, який 
заселявся та освоювався протягом різних історичних епох, що обумовило формування на його те-
риторії різних форм землеволодіння та землекористування. Ця обставина значним чином вплинула 
на різноманіття джерел до вивчення їх розвитку. 

Таким чином, об’єктом дослідження є комплекс описово-статистичних джерел з історії зем-
леволодіння та землекористування Північного Приазов’я. 

Предмет дослідження – виявлений масив описово-статистичних джерел (актуалізована дже-
рельна база) з історії землеволодіння і землекористування Північного Приазов’я, його класифікація 
та інформаційний потенціал. 

Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні описово-статистичних джерел з істо-
рії землеволодіння та землекористування Північного Приазов’я, визначенні їх інформаційних мож-
ливостей. 

В історіографії досліджуваного питання серед робіт другої половини XIX – початку ХХ ст. 
слід відзначити роботи Ф.Н. Андріївського, М.В. Неручева та В.Є. Постнікова [1-4]. Окреме зна-
чення для дослідження особливостей збору та обробки статистичних даних, які стосуються земле-
володіння та мають праці, В.Н. Григорьева, В.К.Кузнецова, В.В. Святловського [5-7]. Після отри-
мання Україною незалежності починається новий виток досліджень в сфері аграрної проблематики. 
Особливості Столипінської реформи на Півдні України, сутність її регіональних особливостей дос-
ліджуються в дисертаціях Л.Р. Ігнатовой, О.В. Овдіна, О.М. Приймак [8-10]. Законодавчі основи 
поміщицької колонізації півдня України розглядаються в дисертації В.Н. Суревой [11]. 

 В наявних роботах висвітлюються окремі, вкрай важливі періоди в історії землеволодіння та 
землекористування. Разом з тим, слід зазначити, що описово-статистичні джерела з історії землево-
лодіння та землекористування Північного Приазов’я не були об’єктом комплексного дослідження. 
Більшість дослідників або просто використовували їх як інструментарій в своїх дослідженнях, або 
вивчали окремі описово-статистичні документи (наприклад, описи намісництв). 

В основі даних більшості описово-статистичних джерел до історії землеволодіння знаходять-
ся документи, які формувалися в процесі проведення спеціального межування та землеустрою. 
Межові документи різного типу використовували практично всі організації, які в процесі своєї ро-
боти торкалися кількості землі, або характеристики землеволодіння в цілому. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                                             2008 
Розкриваючи особливості діловодства межових установ в межах губернії, вважаючи на відсу-

тність фонду Катеринославської губернської креслярні, ми можемо орієнтуватися в цілому тільки 
на дані по Таврійській губернії. 

Основний масив документів місцевих межових установ Таврійської губернії складають: 1) 
матеріали листування: вхідні та вихідні листи; 2) циркуляри і накази Межової канцелярії, губернсь-
кого правління та інших керівних установ; 3) польове діловодство землемірів, зміст якого залежав 
від виду межових дій; 4) ряд рапортів та звітів повітових та губернських землемірів, губернської 
креслярні, звіти про проведення ревізій та ін. 

Як документи, що стали основою описово-статистичних джерел дослідження землеволодіння 
та землекористування, перш за все нас цікавлять межові документи, які створювалися (польові жу-
рнали, геодезичні описи, плани та межові книги), або перевірялися (полюбовні сказки) землемірами 
під час польової роботи [12, С. 84-97]. 

Складені землеміром межові плани та книги відсилалися до губернської креслярні для пере-
вірки. Після цього губернська креслярня відправляла їх в Межову канцелярію, для затвердження 
планів та книг державною печаткою. Правильно складені плани відсилалися з Межової канцелярії в 
губернську креслярню, де знімалися копії для власника, та інших установ. Оригінальні документи 
повинні були відправлятися до архіву Межової канцелярії [12, С. 102; 13, С. 932]. Державна Рада 18 
квітня 1905 року відмінила освідчення та затвердження Межовою канцелярією планів та межових 
книг по спеціальному межуванню та судово-межовому розгляду, і перенесла ці обов’язки на губер-
нські креслярні та губернські правління [14, арк. 10]. 

Кількість створених землемірами документів фіксувалася в щомісячних, трітних та щорічних 
звітах про проведення польових та креслярських робіт. Зміст рапортів та звітів, які відправлялися в 
системі повітовий землемір – губернський землемір – губернське правління – Межова канцелярія, 
залежав від фактору часу і функціональних обов’язків організацій, та з часом дещо трансформував-
ся. Загалом повинні були створюватися 3 типи відомостей та звітів: 1) про стан чинів межового ві-
домства; 2) про рух межових справ; 3) про обіг грошових сум [12, С. 23]. 

В процесі фондування межових документів, вони відкладалися у фондах повітових землемі-
рів, які обов’язково повинні були мати при собі Генеральний план на повіт, атлас, економічні при-
мітки, каталог або алфавіт власників чи поселян, а також різного роду мапи. Але більшість межових 
документів передавалися для збереження в архіви губернських креслярень. 

Серед первісних документів, які складалися або затверджувалися під час проведення межо-
вих робіт землемірами, до описово-статистичних можна віднести тільки геодезичні описи та полю-
бовні сказки. Документів типу «Економічних приміток Генерального межування» під час межових 
робіт другої половини XIX – початку XX століття не створювалося. 

Спеціальне межування не мало чітко визначеної території, яка повинна була обмежовуватися 
і чітких хронологічних меж проведення. Юридично, воно так і не було закінчено – законів стосовно 
цього знайдено не було. Справи по спеціальному межуванню знаходимо ще в 1915 році. Крім того, 
територіальні межі межування залежали від кількості приватних ділянок на даній території. Кіль-
кість спеціально обмежованих земель, яка зафіксована у землемірних звітах, не може бути остаточ-
ною, через наявність приватних землемірів, які робили ту ж саму роботу, але не мали звітності. До-
кументи, які створювалися під час межування, як урядовими так і приватними землемірами, зберег-
лися не повністю. Таким чином, остаточних зведених даних по спеціальному межуванню розробле-
них або виданих до революції не може існувати теоретично. Подібних матеріалів, які б стосувалися 
території Катеринославської або Таврійської губерній, розроблених в радянський час знайдено не 
було. 

Визначивши процес створення межових документів, які часто були базами даних для описо-
во-статистичних документів інших організацій, розглянемо особливості полюбовних сказок та гео-
дезичних описів. 

Традиція полюбовних розмежувань сягає коріннями в середні віки. І.Є. Герман в курсі «Ис-
тории русского межевания» наводить документ датований 1499 роком, під назвою «Полюбовная 
разъезжая запись» [15, С. 61]. Такі документи складалися як за розпорядженням уряду, так і за доб-
ровільною згодою власників. Крім часу розмежування в них вказувалися причини, які обумовили 
розділ, умови розділу, визначення штрафів за недотримання умов, а також опис природних та шту-
чних ознак меж земель [15, С. 52]. 

Саму назву «полюбовна сказка» зустрічаємо в межових актах другої половини XVII століття 
[15, С. 140]. Основний зміст цього документу практично не змінився. Форма сказок, яка використо-
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вувалася у другій половині 19 століття була встановлена законодавством. Зводи Межових Законів, 
як за 1857, так і за 1893 роки, наводять однаковий формуляр сказки. Останній Звід наводить дату 
першого прийняття законодавством цієї форми – липень 1766 року [12, С. 188; 16, С. 262]. 

Полюбовні сказки представляють собою акти добровільного розділу земельних володінь, які 
укладалися між власниками землі. В Таврійській губернії полюбовне межування проводилося за 
правилами, визначеними у Зводах межових законів та окремими доповненнями до них [12, С. 101 – 
104; 16, С. 133-136]. Воно поширювалося на всі дачі, які знаходилися в загальному володінні і до-
пускалося тільки за згодою всіх власників, та за їх повний рахунок.  

В результаті евристики виявлено такі основні типи документів, які більш чи менш повно ная-
вні в цих справах: полюбовні сказки або їх копії, прошенія, повістки власникам та сусідам, рапорти 
землемірів, постанови губернського правління, клятви свідків та землеміра, супровідні записки, 
польові журнали, розпорядження, акти та ін. 

Перед початком межових дій, за загальною згодою всіх власників землі, складалася полюбов-
на сказка. Цей документ обов’язково повинен був нести в собі таку інформацію: рік, місяць та чис-
ло її складання, прізвища всіх власників дачі, точну назву дачі, яка підлягала розділенню, та її пло-
щу, точний опис меж окремих ділянок, на які розбивається дача із вказівкою кому переходить у 
власність яка ділянка, та її площу [17-21]. 

Сказки створювалися за затвердженими планами державного межування із точною вказівкою 
від яких дач починається розмежування. Вони завжди представлялися в письмовій, текстовій формі 
[22, арк. 6-6зв.]. Сказка підписувалася всіма власниками особисто, або їх повірниками. В ній 
обов’язково зазначалося, що інших власників немає. До тексту додавалося пояснювальне креслення 
або план загальної дачі державного межування, на який лінії розділу наносилися особливим кольо-
ром [20; 22; 23]. 

Складену сказку із кресленням або планом надсилали до губернської креслярні разом із про-
шенієм про її затвердження та командирування землеміра [22, арк. 4-5]. 

Перевіривши чи правильно складено сказку повітовий землемір рапортував до губернського 
землеміра про результати. Якщо полюбовна сказка була нечітка або неможлива технічно, то земле-
мір повертав її до губернської креслярні із зазначенням, які недоліки має в собі, перевірена ним по-
любовна сказка [19, арк.7; 24, арк. 4-5]. 

В губернській креслярні сказка засвідчувалася в технічному та юридичному відношенні. Гу-
бернський землемір повинен був з’ясувати чи всі власники приймали участь у складанні сказки. За 
відсутністю недоліків в сказці, губернський землемір рапортом вносив її на розгляд губернського 
правління. Губернське правління остаточно вирішувало правильно або неправильно складено сказ-
ку, і у останньому випадку повертало її власникам для виправлення [25, арк. 5-6]. Якщо сказка ви-
знавалася правильною та затверджувалася, губернське правління робило розпорядження про ко-
мандирування повітового землеміра для її виконання [22, арк. 43-44зв.]. 

Прибувши на місце, землемір надсилав до волосного правління розпорядження про виклик 
свідків в призначений час. Власники землі, яка розмежовувалася та суміжних ділянок, викликалися 
повістками. Утверджуючи межі розділу повітовий землемір вів польовий журнал, в який заносив 
міру кутів, довжину ліній, а також форму та розташування межових ознак. Польовий журнал підпи-
сувався землеміром, власниками та свідками [12; 26]. Копія засвідченої губернським землеміром 
сказки відсилалася до старшого нотаріуса для відмітки у реєстрі кріпацьких справ [22, арк. 39]. Піс-
ля виконання польових дій та затвердження меж землемір складав на кожну ділянку окремий план 
та межову книгу, які підписувалися землеміром, власниками та свідками [16, С. 114-117; 27, С. 166-
167; 28; 29]. Іноді виникали ситуації, коли вже затверджена сказка скасовувалася, а польові дії при-
пинялися [30]. 

Важливим фактором, який обумовлював створення сказок було бажання власників звільнити-
ся від дуже незручного та невигідного загального землеволодіння [31, арк. 62зв.]. Але значна кіль-
кість дач Генерального межування із великою кількістю власників не могла бути розмежована ані 
через полюбовне межування (за неможливістю досягти порозуміння), ані через суд (через високу 
ціну та довгий розгляд справ) [31, арк. 62зв]. 

Таким чином, полюбовні сказки представляють собою регламентовану ситуативну межову 
документацію, яка створювалася у тих випадках, коли декілька власників (фізичних або юридич-
них) проявляли бажання добровільно розмежувати свої ділянки. У звітах губернської креслярні ду-
же рідко фіксувалися дані стосовно затверджених і незатверджених сказок і кількості землі в них. 
Це частіше всього були написані олівцем тексти або таблиці. Так, наприклад, у звіті губернської 
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креслярні за 1899 рік зафіксовано кількість «Полюбовных сказок, поступивших в 1899 году» і «Ко-
личество земли в дачах по которым рассматривались полюбовные сказки». В переліку затвердже-
них сказок всього одна по Мелітопольському повіту (№ 37) [31, арк. 24, 31]. Враховуючи відсут-
ність зафіксованих даних про кількість створених сказок, і їх ситуативний характер, визначити їх 
первісну кількість неможливо. 

В описах фонду Таврійської губернської креслярні зберігається більше 80 справ, які стосу-
ються спеціального полюбовного межування Мелітопольського та Бердянського повітів. Слід за-
значити, що полюбовні сказки є не в кожній справі. Якщо сказка не затверджувалася, то її поверта-
ли власнику, і в справі вона не залишалася. Іноді замість самої сказки до справи додавали її затвер-
джену копію. У деяких випадках, навіть затверджена сказка, у справі відсутня (частіше по справах 
церковного межування). 

Відсутність полюбовних сказок на розмежування церковних земель у справах по яким вони 
були затверджені має своє пояснення. Справи по відмежуванню церковних земель приймалися гу-
бернською креслярнею без додання сказок. У зв’язку із цим Креслярня повинна була звертатися до 
Духовної Консисторії, або складати їх сама [32, арк. 84-84зв.]. 

Умовно, за назвою, архівні справи полюбовного межування, можна поділити на такі типи: 1) 
про відмежування за полюбовної сказкою; 2) межування за полюбовною сказкою через повітового 
землеміра; 3) про затвердження та виконання полюбовної сказки; 4) про відмежування за затвер-
дженою губернським правління полюбовної сказки; 5) про проведення спеціального межування 
(без вказівки про те, що розподіл полюбовний). 

Реальна кількість джерельної бази складає 24 оригінали сказок та 32 копії [17; 18; 19-22; 26; 
30; 33-67]. Слід зазначити, що ця цифра може бути більшою. Справи фонду 377 не завжди фіксують 
наявність сказки, і в своїй назві не вказують на відношення до полюбовного межування. Тому, в 
процесі евристики можливо не повне встановлення існуючих полюбовних сказок. На основі існую-
чих оригіналів сказок нами було складено типовий формуляр цього документу. Слід зазначити, що 
формуляр, який характерний для сказок Мелітопольського та Бердянського повітів, відрізняється 
від встановленого законодавством наявністю додаткових елементів.  

Чотири оригінали сказки відносяться до Бердянського повіту, 21 оригінал та всі копії до Ме-
літопольського. Пояснюється це тим, що в Бердянському повіті землеволодіння було у більшості 
общинне, а в Мелітопольському – були більше поширені приватні володіння. Із знайдених сказок 
сама рання датується 1885, найпізніша – 1915 роком. Загальну хронологію сказок можна представи-
ти таким чином: 1880–ті роки – 15, 1890-ті – 3, 1900-ті – 12, 1910-ті – 13. 

Що стосується інформативності полюбовних сказок, то аналіз формуляру сказки дає змогу 
стверджувати, що вона є джерелом такої інформації: 1) П.І.П. землевласника, його соціальний стан; 
2) місцезнаходження та площа володіння до розподілу землі; 3) дата отримання нової ділянки, та її 
площа; 4) інформація про суміжних власників. 

Для обробки інформації, яку вміщували в собі полюбовні сказки, може бути запропонована 
таблична форма (табл. 1). 

Таблиця 1  
Форма для обробки інформації полюбовних сказок 

 
Що стосується Геодезичних описів, то за законом 1867 року виділення та відмежування селя-

нських наділів проводилося в два етапи: 1) первісне виділення наділів у постійне користування ра-
зом із складанням уставної грамоти одразу після виходу із кріпацтва и 2) формальне відмежування 
вже після того, як селяни викуплять свої землі та отримають на них дані. Перший етап не був ме-
жуванням. Це було просте позначення місцевості меж ділянок із складанням приватних планів [15, 
С. 264]. Межі та площа селянського наділу закріплювалися в уставних грамотах (після викупу вони 
замінювалися даними) і у записах на володіння для державних селян. Однак за цими документами, 
разом із надільними планами, було складно встановити межі селянських наділів на місцевості [27, 
С. 168]. 

Дата 
складання Упорядники 

Яка дача, мі-
сцезнахо-
дження 

Суміжні 
власники 

Кому 
переходить 

земля 

Скільки 
землі 

Коли за-
тверджена 
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Другий етап мав юридичну силу та супроводжувався складенням офіційних документів і 

встановленням межових знаків [15, С. 264]. Юридично цей процес мав назву «формальне відмежу-
вання селянських наділів». 

В 1910-х роках існувало чотири законних способи здійснити формальне відмежування: 1) по-
любовною сказкою між селянами та поміщиками (з 1902 року); 2) судово-межовим порядком; 3) за 
правилами 27 липня 1861 року; 4) по закону 29 травня 1911 року про землеустрій через землемірів 
землевпорядкувальних комісій [27, С. 167]. 

Прохання по відмежування наділів подавалися до губернської креслярні однією із сторін: то-
вариством селян або поміщиком (чи його правонаступниками). До прохання додавалися: 1) копії 
данної або запису на володіння; 2) план генерального або спеціального межування дачі із якої виді-
лено наділ; 3) надільний план, якщо первинне виділення ділянки супроводжувалося землемірними 
роботами на місцевості. 

Формальне відмежування на місцевості проводилося повітовими землемірами за дорученням 
губернського правління на основі загальних правил межування, але без участі свідків. До відміни 
викупних платежів під час межування обов’язковою була присутність земського начальника. 

Після затвердження меж на місцевості землемір складав викопіровку та геодезичний опис, які 
обов’язково підписувалися землеміром та обома сторонами. 

Оригінальні викопіровки та геодезичні описи відправлялися до губернської креслярні, де за-
свідчувалися та затверджувалися губернським правлінням із прикладенням державної печатки. Ці 
документи зберігалися у архіві креслярні, а їх копії відправлялися власникам. 

Власнику землі, яка залишалася після виділення ділянки селянам, дозволялося просити губе-
рнське правління про видачу нових межових документів (плану та межової книги). Ці прохання ви-
конувалися, але якщо межі нової ділянки не співпадали із межами Генерального плану, то власник 
повинен був за свій рахунок провести перевірку окружної межі в порядку відновлення меж [27, С. 
167-170; 68, С. 396-398]. 

Практичне виконання правил 27 липня 1861 року про порядок межових дій під час розділу 
угідь та відмежування куплених селянами земель, зіткнулося із тим, що приватні землеміри склада-
ли геодезичні описи не за усталеною формою, а губернські землеміри відмовлялися їх освідчувати 
та затверджувати печаткою. 

Замісник Управляючого Межовим Корпусом відповів на це, що складання приватними зем-
лемірами не за формою, але правильних геодезичних описів не може бути причиною щоб їх не за-
тверджувати [69, арк.7-7зв.]. 

Сама форма Геодезичного опису була затверджена Управляючим Межовим корпусом 22 сер-
пня 1863 року. Геодезичний опис по цій формі, як заміна польового журналу, вівся під час відводу 
постійного селянського наділу або відмежування викуплених селянами земель, таким чином: 

1. Під час купівлі або виділення селянського наділу потрібно було вести окремий Геодезич-
ний опис по кожній ділянці. 

2. На початку геодезичного опису, на заголовній сторінці позначалося ким і для чого воно ве-
деться, назва або номер ділянки яка відводиться або відокремлюється, в які межовій дачі робиться 
виділення або відмежування, яке відхилення магнітної стрілки від колишнього межування. 

3. В самому описі спочатку позначався рік, місяць, число і час початку межових робіт. 
4. Записувалася кількість десятин та сажень кожного угіддя окремо, скільки всього зручної, 

незручної землі та її загальну кількість в ділянці. Якщо детальної зйомки не було, то записувалася 
тільки загальну кількість землі. Потім зазначалося про об’яву закону про збереження межових зна-
ків, і всі поправки, дописки і інші недостатки в геодезичному описі, із вказівкою номерів сторінок 
та строчок. 

5. Опис підписувався по сторінкам землеміром та всіма особами, присутніми під час межових 
робіт. 

6. Навіть якщо межові роботи продовжувалися декілька днів, загальна кількість землі запису-
валася тільки один раз – після остаточного завершення робіт [16, С. 112, 280; 69, арк. 8-8зв]. 

Геодезичний опис був заміною польового журналу та межової книги, тому всі цифри в ньому 
прописувалися літерами [12, С. 281]. 

Таким чином геодезичні описи відносяться до регламентовано ситуативної документації, яка 
формувалася під час розмежування або відмежування ділянок колишніх поміщицьких селян. 
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В Таврійській губернії було відносно мало колишніх поміщицьких селян, тому справи фор-

мального відмежування наділів цих селян проходили дуже рідко. До 1899 року в Таврійській губер-
нії було формально обмежовано тільки 10 селянських наділів [31, арк. 62зв]. 

В 1900 році в архіві Креслярні були наявні 10 геодезичних описів, із них тільки 1 по Бердян-
ському повіту, і жодного по Мелітопольському. Крім цього, в Архіві був 21 геодезичний опис, які 
було передано із архіву Таврійського губернського по селянським справам присутствія після його 
ліквідації в 1898 році [70, арк. 8; 71, С. 17], але їх розподіл між Бердянським або Мелітопольським 
повітами, невідомий. 

В процесі евристики нами було знайдено тільки два геодезичних описи по відмежуванню ді-
лянки Обіточенського товариства села Обіточного Бердянського повіту (1881 рік) і по формальному 
відмежуванню землі селян Нижнього Рогачика Мелітопольського повіту (1885-1901 рік) [72; 73].  

Вивчення формуляру описів дає змогу стверджувати, що вони вміщають в собі таку інформа-
цію стосовно землеволодіння: дані про власників і суміжні володіння, кількість зручної та незруч-
ної землі, місце розташування. 

Таким чином, як полюбовні казки так і геодезичні описи представляють собою регламентова-
ну ситуативну документацію, визначити первісну кількість якої неможливо. Крім того слід конста-
тувати невисоку ступінь їх збереженості на даний момент. 

Основна описова-статистична інформація, яку вони вміщують стосується площі окремих зе-
мельних ділянок. Також вони несуть в собі дані про власника, місце знаходження землеволодіння 
та сусідні ділянки. В процесі подальшого дослідження можливе порівняння форми цих документів 
із іншими описово-статистичними джерелами та перевірка їх вірогідності. 
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SUMMARY 

In the article polubovnie skaski and geodesic descriptions are considered as sources to study the 
landownership in North Priasovie. The history of creation, structure and real quantity of these sources are 
discovered there. 
 

А.І. КЛОС  
 

ЕТИМОЛОГІЯ КОНЦЕПТУ «КОЗАК» У КОНТЕКСТІ  
ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОЗАЦТВА 

 
Етимологія концепту «козак» є важливою у процесі дослідження виникнення та формування 

козацтва. Її не можна оминути прагнучі достовірного висвітлення історії козацтва. Опрацювання 
цього питання є актуальним в світлі з’ясування значення слова, що іменує носія явища і тим самим, 
імовірно, вказує на суть і витоки самого явища козацтва, щодо яких, через захованість в глибинах 
історії, ще не узгоджені однозначні висновки. Тому, розуміння походження слова «козак», його 
первинної словотворчої структури та виявлення елементів його давнього, істинного значення 
[39;1568] може бути тією ниттю яка приведе нас до розв’язання проблеми похідної ідентифікації 
козацтва як явища та слугувати корінним елементом у вирішенні цього питання. 

Проблематика пояснення виникнення та змістового значення концепту «козак» є такою, що 
на даний момент, не зважаючи на намагання роз’яснити його, виходячи з того чи іншого міркуван-
ня, так і не привела до остаточного та об’єктивного підсумку. 

Розгляду питання етимології концепту «козак» приділено увагу майже всіма дослідники ко-
зацтва, які пропонують найрізноманітніші варіанти та версії тлумачення походження та значення 
слова козак. У переважній більшості випадків це лише поверхневий розгляд, імовірно, пов'язаний з 
тим, що з ходу не вдається зрозуміти дане слово та пояснити його.  

«На жаль, чимало наших видатних істориків не надають значення безвідповідальним мово-
знавчим вправам і вводять до своїх текстів їх погано аргументовані заяви. Нестримна фантазія мо-
вознавців, необмежених вимогою зіставляти свої здогадки з реальним історичним процесом, міфо-
логією, національними традиціями, національною ментальністю та іншими проявами феномену ко-
зацтва, наплодила безліч легковажних тлумачень козацької термінології, суперечливих і взаємо-
виключних» [5;82].  

Переглянемо усталені пояснення походження та значення слова «козак».  
«Етимологічний словник української мови»: «Козак – давнє запозичення з тюркських мов; 

тур. kazak «козак», крим-татар. козак «вільна, незалежна людина; шукач пригод, бродяга» [13].  
Грушевський М.С. Слово «козак» — тюркське слово, що здавна жило в устах кочового насе-

лення наших степів, відоме уже в половецькому словнику 1303 р. в значенні «сторож», «воїн» 
[11;152].  

Слово «козак» не руського походження. Воно тюркського кореня. Саме слово козак у пере-
кладі на руську мову означає молодець, звитяжець, і рівносильне черкеському «джигіт» [22].  

 Дорошенко Д.І. Слово «козак» — тюркське. Означає поняття варти, сторожі, караулу. В 
тюркському словнику російського вченого Радлова слово «козак» означає вільного незалежного 
чоловіка, волоцюгу [12;153].  
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Розгляд походження та значення слова «козак» в підручниках для ВУЗів складає враження, 

що відбувається лише кочівля з одного в інше видання версії про те, що слово козак має тюркське 
походження. Зокрема, Семененко В.І., Радченко Л.О. «Історія України з прадавніх часів до сього-
дення»: «Слово «козак» — тюркського походження. У Криму козаками називали вартових або 
розбійників» [38]. Бойко О.Д. «Історія України: Посібник для студентів вищих навчальних за-
кладів»: «У перекладі з тюркських мов він означає «одинокий», «схильний до завоювання» [3]. 
Зайцев Ю. «Історія України»: «Слово «козак» тюркського походження» [19]. Мирончук В.Д., 
Ігошкін Г.С. «Історія України: Навчальний посібник»: «Термін «козак» в перекладі з тюркської 
означає «одинокий», «схильний до розбою і завоювань» [30]. Борисенко В.Й. «Курс української 
історії: з найдавніших часів до ХХ століття. Навчальний посібник»: «Термін «козак» з’явившись в 
пратюркській мові, поступово набуло значення особисто вільної, мужньої й хороброї людини, неза-
лежної від офіційних властей» [4]. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. «Історія України: Навчальний 
посібник»: «Термін «козак». Початковій монгольській хроніці означав самітню людину, «схильну 
до завоювання». У словнику половецької мови «страж», «конвоїр». В Україні поступово набув зна-
чення особисто вільної, мужньої й хороброї людини, незалежної від офіційних властей. Водночас 
козак — дрібний власник і виробник» [26]. Чайковський А.С. «Історія держави і права України: 
Навчальний посібник»: «Козак – слово тюркського походження. Воно трактується як «варта», «ка-
раул», «вільна незалежна людина» [18]. Чайковський А.С., Шевченко В.Ф. «Історія України: посіб-
ник для старшокласників та абітурієнтів»: «Слово «козак» у перекладі з тюркської означає «одино-
кий», «вільний», «працелюбний», «войовничій» [42]. Але, обґрунтування тюркомовного походжен-
ня слова козак автори не наводять.  

Як узагальнений приклад, даного напрямку досліджень, можна навести наукове видання з 
історії козацтва «Україна – козацька держава»: «Козак» – термін тюркського походження запозиче-
ний українцями від південних сусідів. У широкому розумінні «козак» – це вільна людина, шукач 
пригод, бурлака. Водночас цей термін застосовувався для означення прикордонника, вартового 
вершника, найманого воїна, степового розбійника, добувача» [40;22]. Під категорією «південні 
сусіди» звичайно ж маються на увазі тюркомовні кримські татари – киримли. 

Вище перераховані сентенції базуються на припущенні, що слово «козак» має тюркське по-
ходження, тобто є привнесеним у вітчизняне культурно-мовне середовище. Ґрунтується це бачення 
лише на тому, що таке ж слово є і в тюркських мовах і має певне дотичне значення зі значенням 
нашого розуміння слова козак. Але від якої первинної категорії в широкому спектрі тюркських мов 
походить слово козак?  

Слово козак, вирішили етимологи, запозичене у тюрків, де цілий народ зветься «казахи». У 
казахській мові на означення казаха є етнонім «казак», з придихальним (аспіраційним) останнім к. І 
є словосполучення – каз+ак, що означає гусак (каз) білий (ак) [5;83]. Але, це назва народу, який ніяк 
себе з нашими козаками, як і козаки з ним не ототожнюють.  

Що ж ще говорять самі казахи про значення слова казах. Термін «казах» – стародавнє казах-
ське слово, що зберегло своє архаїчне значення й вимову дотепер. Термін «казах» складається з ко-
реня «kаз» – «kазу» – що значить «копати», «рити» – і суфікса «аk», що вказує в цьому випадку на 
професію. Слово «казах» тотожно термінам «копач», «копец», «копань», «копаючий», «риючий», 
«копальный» і т.п. Таким чином, «казах» – це той, для кого характерний праця, пов'язаний з риттям 
(копанням) землі або який живе в поритих (скопаних) місцях [2]. Деякі вчені беруть за основу ка-
захське слово «каз» – ходити, кочувати. Казахстанський сходознавець Веніамін Юдін, наприклад, 
стверджує: «Казак (мається на увазі етнонім казах – К.А.) – людина, яка відділилась від своєї дер-
жави, племені або роду, і вимушений вести життя шукача пригод» [31]. Також у казахів є переказ 
про те, що загальним їх родоначальником був козак [22].  

Так само в кримтатарській мові qaz (читається каз) – гусак [20;25], aq (читається ак) – білий 
[20;13]. І нікого з етимологів чомусь не турбувало, що образ білого гусака не асоціюється зі значен-
ням слова «козак» у тих же тюркських мовах [5;83].  

У мові кримських татар слово «козак» означає вільна, озброєна, незалежна людина, шукач 
пригод, бродяга; у казанських татар, крім наведеного, це слово має ще й значення «слуга». Ана-
логічна двозначність у казахській, киргизькій, азербайджанській і башкирській мовах. Для кумиків 
козак – це «зброєносець у феодала, дружинник», для чагатайців – «розбійник», для половців – «вар-
товий, передовий, нічний і денний»... Розмаїття значень слова в тюркських мовах і повна його 
невідповідність дослівному значенню – «білий гусак» свідчить про те, що не ці мови його породи-
ли, що слово потрапляло у тюркські мови ззовні, у готовому вигляді при практичному спілкуванні з 

 16 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
тими нашими предками, які звали себе козаками. Залежно від стосунків з цими людьми формувало-
ся й значення слова у тій чи іншій тюркській мові. Значення слова «козак» в цих мовах не своє, а 
запозичене. [5;83].  

Взагалі, про запозичення окремих елементів індоєвропейського культурного комплексу тюр-
ками свідчить археологія [15]. Теж саме можна зазначити і щодо мовних елементів. Філологи крим-
татарської мови, найближчої до нашого мовного середовища, серед інших тюркських мов, на яку 
натякають говорячи про запозичення від південних сусідів, зазначають: «Кримтатарська мова протя-
гом віків не залишалась осторонь від впливу інших мов, що не належали до тюркської групи. В 
наслідок впливу арабської, перської, грецької, італійської, готської, вірменської, російської, україн-
ської (руської К.А.) мов постійно поповнювалось та розширювалося її лексичне багатство» [20;4]. 
Навіть у прізвищах кримських татар, складачів цитованого посібника «Изучайте крымтатарский 
язык». Складачі С.М.Усеінов, В.А.Миреєв, В.Ю.Сахаджиєв, ми бачимо індоєвропейські мовні ко-
рені – ус, мир, сахаджа. Таким чином, до питання напрямку запозичень, треба підходити більш ре-
тельно. Тому твердження про тюркське походження слова козак є достатньо неаргументованим. 

Також є інші варіанти трактування походження слова козак. 
Польський історики Павло Плясецький, Самуель Твардовський, Веспорсіан Каховський ви-

водили термін «козак» від слова «коза», зважаючи на спритність козаків [40;20].  
Г.Конисський також вважав, що назва «козак» походить від слова «коза», бо «козаки, мовляв 

на своїх конях такі прудкі були, як ті кози» [16].  
Польсько-литовський хроніст другої половини XVI віку Матвій Стрийковський виводив ко-

заків од якогось стародавнього ватажка «Козака». [12;149].  
Козацький літописець Петро Симоновський, з другої половини XVIII ст., вичитавши у одного 

римського географа, що на Кавказі була область Гірканія, вважав її за батьківщину козаків, бо 
hircus по латині означає козел, отже звідти й пішли козаки! Були й інші, не менш фантастичні теорії 
походження козаків [12;149]. Тобто Симоновський виводив козаків від касогів [10].  

Серед прихильників гіпотези походження козаків від чужоземних народів слід назвати 
російського історика М.М. Карамзіна, який вважав попередниками козаків половців і чорних кло-
буків. Разом з В.М. Татищевим версію про те, що козаки вийшли з Кавказу, підтримували Г.Ф. 
Міллер і П.І. Симоновський [40;20].  

Ян Потоцький заходжувався довести, що козаки — це нащадки тих косогів, яких Мстислав 
Володимиренко в XI ст. переселив на Чернігівщину. З того, що великороси називали козаків черка-
сами, він придумав таку гіпотезу [1;42].  

Але, кавказькі черкеси мають самоназву – адигє, мову кабардино-черкеську [39;1491], яка 
відноситься не до індоєвропейської мовної сім’ї, а до абхазо-адигської групи кавказької мовної 
сім’ї [9;12]. Тож, залишається лише співзвучність назв черкасів-козаків з російськомовною назвою 
народу адигє – черкесами. «Як Хан Кримський мав війну з Черкесами, і ходив на оних Черкес 
військовою рукою і оного війська Запорозького Козаків брав з собою завжди тисячі по дві і більше, 
при якому Кошовий сам ходив» [33]. А от місто Черкаси відоме з 1394 р. [39;1491] і саме у назві 
міста та черкасів-козаків, імовірно, і є співвідносна етимологія.  

Письменники XVIII ст. Грабянка, а за ним і Рігельман, назву «козак» виводили від хозар. 
[1;42]  

Велику популярність здобула теорія походження козаків від чорних клобуків, тюркського 
племені, про що у глосі (тлумаченні) Воскресенського літопису XVI століття читаємо: «Черныя 
Клобуки, єже зовутся Черкаси». Цю теорію палко підтримували Д. М. Бантиш-Каменський і М. По-
годін. Навіть С. Соловйов приймав її. [10].  

Польський історик Духінський і поет Падура вигадали навіть цілий народ, що звоював цілу 
Україну і потім став відомим під назвою козаків. Історики: польський Кромер і російський Щека-
тов. Вони заходилися початок козаччини прив'язувати до половців [1;43].  

А.В. Поух пропонує, що серед абхазів вчені виділяють у Середньовіччі древнє територіально-
племінне об'єднання самурзаків. Назва «самурзак» включає в себе слово «самур» – самурай – пред-
ставник військової касти; «зак» – сак (скіфське плем'я ) – сокира – сікти (порівняй самурзак – козак) 
[37;128].  

У більшості випадків говорячи про іншомовне походження слова козак дослідники тим са-
мим мають на увазі іноземне походження самого явища козацтва.  

Щодо місцевого походження козацтва існує такі теорій. Автохтонна теорія ґенези козацтва 
польського хроніста Марциана Бельського та французького дворянина Гійома Левассера де Бопла-
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на [40;20]. Хроніст Грондський (XVII ст.): «Ті з руського народу, котрі не хотіли терпіти ярмо і вла-
ду місцевих панів, ішли в далекі краї. І щоб відрізнятись стали називатися козаками» [23]. Польсь-
кий хроніст другої половини XVI ст. Мацей Стрийковський у праці «Хроніка...» (1582) писав про 
волинських та інших козаків XII—XIII ст. На глибинне національне коріння запорізького воїнства 
вказували в 1621 р. ієрархи української православної церкви: «Це ж бо те плем'я славного народу 
руського, що воювало грецьке цісарство Чорним морем і суходолом. Це з того покоління військо, 
що за Олега, монарха руського, в своїх моноксилах по морю і по землі плавало і Константинополь 
штурмувало» [4]. Г. де Боплан, а за ним і С.Величко вважали, що козаки пішли від шляхти [16] та 
вважа козаків за місцевий, тубільний стан [12;149]. Дослідник С.Леп’явко вважає, що козацтво ма-
ло глибоке вітчизняне коріння. Він доводить, що саме негербована дрібна шляхта і боярство 
відіграли провідну роль в формуванні козацтва [27]. Російські письменники Карпов і Тумасов теж 
зв’язують козаків із княжою дружиною [1;45]. Антонович В.Б. зазначає, що козаки – це місцевий 
стан, а виник він із народу [1;44]. Більшість дослідників стала на ґрунт поглядів Антоновича й 
Максимовича, вважаючи козаків за місцеву верству суспільства у старій Руси. М. Дашкевич спро-
бував зв’язати козаків з болоховцями і проти-князівським рухом. І. Каманин у розвідці «Къ вопросу 
о козачестве до Богдана Хмельницкаго» (1894) теж шукав початків козаччини в тих автономних 
громадах, які вибились з-під князівської влади [12;151]. Українська історіографія ХІХ – початку ХХ 
ст.: В.Б. Антонович, М.О, Максимович, М.І. Костомаров, П.О. Куліш, І.М. Каманін, Д.І. Яворниць-
кий, М.С. Грушевський – поглибила і розвинула цю тезу, довівши її до логічного завершення 
[40;20]. О.Гваньїні вважав, що козаки «належать до руського народу», а С.Герберштейн – 
«дніпровські черкаси – русини». Автохтонну теорію підтримуювали і розвивали такі відомі до-
слідники козаччини як Д.І.Яворницький, В.О.Голобуцький, В.А.Смолій, В.О.Щербак, А.Ю.Чабан та 
багато інших [16].  

Що ж стосується назви козак, то Іловайський Д.І. у 1876 році запропонував таку формулу: 
«Ми вже вказували на слабку сторону словяноруської філології, саме на досить поширену звичку 
відмовлятись від руських слів. Якщо корінь слова і його історія не піддаються легкому поясненню з 
слов’янської мови, то воно негайно відноситься до запозичених з німецької, або з фінської, або з 
татарської; або просто зауважують, що це слово не руське. Чому ж воно не руське?» [21;438-439].  

Автор «Історії Русів», ще, як припускають, на початку ХІХ ст. вказує: «Назви воїнам даються, 
звичайно, мовою кожного народу. Таким чином, i Руські воїни називалися кінні – Козаками, a піші 
– стрільцями, i тi назви суть власне Pycькi» [17; 56].  

Про руське походження слова козак вже давно зазначали деякі джерела та дослідники. Фран-
цузький літератор XVII ст. Лінаж де Восьєнн твердить у книзі «Дійсні причини повстання козаків 
проти Польщі» (1674 р.) «що не тільки самі козаки «рутенського», походження, а й слово «козак» 
теж «рутенське» [34;317]. Польській вчений-гуманіст Матвій Меховській в «Трактаті про дві Сар-
матії» (1517 р.) стверджує слово козак – руське [34;114].  

Олексій Братко-Кутинський у «Феномені України» також стоїть на позиціях вітчизняного по-
ходження козацтва і пропонує таку етимологію: «Сліди слова «кас» як назви меча збереглись у 
слові «касувати». Слово «кесар» складається з двох давніх слів «кес» (меч) і «cap» (головний), отже 
рівнозначне виразу «перший воїн» або «імператор». Люди, озброєні мечами, звуться «мечники», а 
коли меч зветься «кос», то – «косаками» [5;85].  

Отже в ХVІ-ХХ ст. х.е. були подані бачення про вітчизняне походження слова «козак», але в 
той же час його етимологічна концепція не була завершеною. 

Щоб вирішити завдання нашого дослідження і все ж таки з’ясувати етимологію слова козак 
задамо разом з О. Братком-Кутинським закономірне запитання: «А що у нашій та інших арійських 
мовах не було слова, від якого могло б утворитись слово «козак»? [5;83].  

Шлях пошуку відповіді визначаємо через опрацювання вітчизняних критеріїв – історичного, 
культурного та мовного у їх взаємозв'язку та взаємообумовленості, що і має дати позитивний ре-
зультат, щодо означеного питання. Це шлях більш складний, ніж просте репродукування його зна-
чення з мовного середовища іншого народу. Але, навіть шлях репродукування так і не дає відповіді 
на головне питання походження концепту «козак».  

Р.Декарт говорив: «Визначимось у термінах і половина людських суперечок зникне». 
Для вирішення поставленого завдання вважаємо за потрібне зазирнути у глибини вітчизняної 

історії.  
Загальновизнано, що на території сучасної України в давнину жили індоарійські племена, ча-

стина яких у II тисячолітті до нової ери вирушила до Індії, а частина лишилася, взявши участь в ет-
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ногенезі балтійських і слов'янських народів, серед них і українського (руського – К.А.). Величезна 
подібність між мовою індоарійської культури, культового дійства й жерців-брахманів — санскри-
том і балтійськими та слов'янськими мовами свідчить про найтісніші контакти цих народів у мину-
лому [35;3].  

Археологічно простежується шлях індоєвропейських племен на схід до Алтаю, Індії Ірану. Їх 
нащадками були арії, які перенесли комплекс праіндоєвропейської культури в Індію [14;176]. За-
гальноорійська спадщина чудово збереглася і розвинулась в Індії [44;227].  

Зокрема, збереглась мова – санскрит. «Санскрит, літературна давньоарійська мова» [7;1103] 
«(від санскр. самскрта), індоєвропейської мовної сім’ї. На санскриті написані твори художньої, 
релігійної, філософської, юридичної та наукової літератури, що зробили вплив на культуру Півден-
но-Східної, Центральної Азії та Європи» [39;1168]. 

В індійській культурі, як в одній з орійських, до наших днів збереглись назви варн, – чо-
тирьох соціально-фахових груп: «брахмани (провідники, вчителі та інтелігенція), кшатрійі (війсь-
кові та керівники суспільства), ваішйі (фермери та бізнесмени), шудри (робітники)» [36;340]. Сус-
пільство має варновий лад, тобто, у відповідності до певних талантів, божого дару, людина зай-
мається тим чи іншим видом діяльності. Назви варн характерні і для нашої мови, як однієї з мов 
індоєвропейської мовної сім’ї, і збереглися зокрема в топонімах та назвах явищ. Як приклад, висота 
Брагарня назва найвищого пагорба на острові Хортиця [25] де розташоване святилище, місце 
діяльності брахманів, віком чотири тисячі років. 

У загальноорійськму середовищі військової культури збережена варнова категорія, яка озна-
чає воїнів – кшатрії, саме ця категорія і допоможе у розв’язанні питання етимології концепту ко-
зак. Обґрунтуванням є те, що нам відоме слово «кіш», яке сягає у глибину історії на 6-7 тис. років, в 
часи, коли наші пращури ще жили разом з предками індоаріїв та іранців. У священній книзі ірансь-
ких аріїв «Авесті» зафіксовано ім’я праарійського бога небозводу і небесного воїнства «Кшатра». В 
індоаріїв збереглась прадавня назва арійських воїнів – «кшатрії» [5;86].  

З історії Запорозького козацтва відома категорія «Кош», «Кіш» – назва військового това-
риства запорожців [5;86]. «Запорозький Кіш» [45;59], є відповідником до категорії Запорозьке 
Військо, як то: «Отаман кошовий Війська Запорозького» [45;140]. Тобто ми бачимо, що категорії 
Запорозький Кіш та Військо Запорозьке, виступають, як рівнозначні. Таки чином, ми можемо при-
пустити, що слова кіш та військо є синонімічні за змістом, і означають одну і ту ж категорію. Вихо-
дить, що Кіш Запорозький та Військо Запорозьке є синонімічно тотожними. Кіш, відповідно, до 
попередньоопрацьованого – це військо кшатріїв, тобто воїнів. І, дійсно, слово Кіш однокореневе зі 
словом «кшатрії». З точки зору мовознавства, звук і у корені кіш є випадним [41;61], і, що ще важ-
ливіше вони мають спільне змістове значення, позначаючи військову категорію як таку. Чергування 
звуків це «різні зміни в звуковому складі слова, що виникають постійно і закономірно у словах 
спільного кореня або формах певного слова» [41;59].  

Кошем-військом керує кошовий отаман, головна особа в Запорізькій Січі [5;86] – отаман 
кшатріїв-воїнів до яких він ставився як до власних дітей, які мали його за батька. До отамана козаки 
зверталися: «Батьку кошовий, отамане військовий». [14;165]. Тобто Кіш Запорозький сприймався 
як велика патріархальна сім’я з батьком та дітьми. Звертає на себе увагу, що категорії «Батько ко-
шовий» та «отаман військовий» виступають як синонімічно тотожні. Що іще раз підтверджує 
рівнозначність категорій кошовий – військовий, Кіш – Військо. Тож кошовий отаман – тато – бать-
ко кшатріїв. 

Відповідно, воїн який є в Коші – війську кшатріїв, повинен мати певну назву безпосереднє 
пов’язану з самим Військом-Кошем. На підставі перебігу чергування ш – с. «Кошлатий – «волося-
ний покрив», пов’язане з коси, косматий» [13], можемо припустити, що воїн Коша, один з його 
кшатріїв може зватись косак. Можливо, в нашій мові, з самого початку, загальноіндоєвнопейське – 
кшатрій і звучало як косак. В результаті наступного чергування парних приголосних с – з, косак 
перейшло в більш відоме – козак.   

Тобто з вище наведеного можливо зазначити, що слово «козак» означає кшатрій-воїн та по-
ходить від назви варни воїнів – кшатрії та власне воїна – кшатрій, яка протягом історичного про-
цесу трансформувалась у косак, а далі в козак.  

Невиключно, подібну ж етимологію має слово яким позначають житло кшатріїв – казарма. 
Походить від, імовірного, первинного кашарма, в наслідок чергування ш – с в касарма і наступним 
с – з в казарма. Наприклад, польською мовою казарма – koszary [32;378] (читається кошари).  
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Також ми маємо інші слова з коренем кіш на означення військових категорій. Кіш – військо-

вий табір у князівському, а згодом козацькому війську [5;86]. Кошей – фаланга, каре; шикування в 
три шеренги в запорозькому війську [13]. Дуже довго побутувала назва лука та арбалета – куша [8].  

В цей же кшатрійно-військовий стрій слів припустимо поставити і слова – каша – їжа кша-
трія, кушак – пояс кшатрія, кашкет – головний убір кшатрія. 

Цей взаємопереплетений клубок слів на означення військових категорій показує тісний 
зв'язок між ними. І що іще більш важливо показує глибину явища козацтва та і самого слова козак.  

Зовнішня ознака кшатрія – зачіска коса, теж є взаємоповязаною з назвою – косак, козак, та 
світоглядом козацтва, символ вправного шляхтича-воїна. Її мали великі князі Русі, та їх витязі-
дружинники, генетичні пращури козаків. У Льва Диякона є опис, як виглядав великий князь Свято-
слав: «Середній на зріст, ні надто високий, ні надто малий, з густими бровами, з голубими очима, з 
рівним носом, з голеною головою і з густим довгим волоссям, що висіло на верхній губі. Голова в 
нього була зовсім гола, і лише на одному її боці висіло пасмо волосся, що означало знатність роду» 
[28]. Справа витязів-дружинників доби Великої Русі була продовжена їх родовими нащадками за 
Козацької доби, як і одна за манер вираження величі вітчизняного військового духу через зовнішню 
ознаку – зачіску косу. Тож коса – тисячолітній символ вправного володіння військовою справою, 
належності до варни кшатріїв, шляхетних родів династійних воїнів та правителів. «Смерть з косою» 
– це про людину, талантом та професією якої є вміння вишукано вбивати, косити, сікти ворогів, 
зовнішньою ознакою є зачіска – коса, а ім’я цій людині косак, козак.  

Звертають на себе також увагу такі категорії – коса та сокира, як одиниці холодної зброї. У 
коренях цих слів бачимо метатезу – взаємну перестановку звуків [24;140]. Похідні від них косити та 
сікти означають одну і ту ж категорію у військовому плані – знищення ворога в бою за допомогою 
холодної зброї. Імовірно, косити це наносити горизонтальні та горизонтально-скосі удари, а сікти 
це наносити вертикальні та вертикально-скосі удари холодною ріжучою зброєю. Можемо сказати, 
що козак-косак косить та січе ворога, тому він може зватись не лише козаком-косаком а і січови-
ком. Отже категорії кос та сік, січ рівнозначні. «Назва «Січ» – виникла, без сумніву, від слова 
«сікти» в розумінні рубати» [45;58]. У свою чергу, категорія рубати є первинною, щодо категорії 
рубіж, у розумінні лінії фронту як такої та крайньої лінії певної території де відбуваються зіткнення 
з ворогом. Тож, можемо припустити, що категорії січ та рубіж є тотожними. Особливо, якщо 
врахувати, що Запорозькі Січі, як укріплені городки стояли власне на островах та узбережжі право-
го берега Дніпра, який довгий час і був рубежем володінь Війська Запорозького – руським берегом 
у протилежність лівому – татарському, як регламентує, зокрема, Еріх Лясота [29;100-109].    

З попередньозазначенго вже відомо, що категорія кос та кош або кіш є тотожними, у свою 
чергу категорії кос також тотожна категорії сік або січ. З цього можна припустити, що категорії Кіш 
та Січ є тотожними. «Слова «січ» та «кіш» вживалися запорозькими козаками як синоніми» [45;59]. 
Кіш – військо косаків, козаків які косять ворога, а Січ – військо січовиків, які січуть ворога. Тож і не 
дивно що в історичних джерелах слова Кіш та Січ часто використовуються як рівнозначні та 
взаємозамінні, на означення всього військового товариства козаків-січовиків. «Народ Січчю називав 
козацьке товариство з рівноправних членів» [22]. Тобто категорії Кіш Запорозький, Січ Запорозька, 
Військо Запорозьке, виступають рівнозначними тотожниками означаючи «військовий характер За-
порозького товариства» [22]. Але, це не заперечує інших категорій значень слів Кіш та Січ, зокре-
ма, коли кошем зветься табір з возів в якому і перебуває саме військо-кіш, а Січчю – столиця де та-
кож перебуває військо-січ.  

Наведемо ще деякі додаткові міркування щодо теми даного дослідження. 
Різноманіття вітчизняних назв воїнів у нашого народу значна – вой, воїн, витязь, дружинник, 

ратник, гридень, лицар, боєць, боярин – боєць ярий, або ж білоруськомовний варіант вояр – вой 
ярий, що не виключає попереднього, богатир – бога-тур (подібне до яр-тур), що підтверджується 
тим, що польський письменник С. А. Сарницький в «Описі Польщі» (1585 р.) пише, що русини ге-
роїв своїх звуть «богатирями», тобто напівбогами [43]. В цей же військовий синонімічний ряд віт-
чизняного походження входить і назва козак.  

Додатковий штрих. Богатиря Іллю Муромця билина, та і сам себе він в ній, називає «козак». 
«Ой ти, славний богатир та святоруський. Ой же старий козак ти Ілля Муромець. Є я старий козак 
та Ілля Муромець» [6;44,45]. У билині Проводиться паралель між категорією богатир та козак, як 
тотожними. 
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Можливо, довгий час слово козак було лише одним з багатьох варіантів, на означення певної 

категорії воїнів, а коли прийшов «зоряний» час то ця назва вийшла на широку історичну арену та 
стала означенням для більш широкого кола воїнів, які прийняли її вже як власну.  

Виходячи з вищезазначеного, можна узагальнити, що концепт «козак» має етимологію віт-
чизняного походження і може розцінюватись лише як витвір культурно-мовного середовища ро-
звитку нашого народу – русів.  

Фактор не збереженості у письмових джерелах назви «козак», до 1489 року, вказує лише на 
недостатність вітчизняної історичної джерельної бази. 

Розуміння походження та змістового значення концепту «козак» у вітчизняному форматі до-
поможе у баченні козацтва, за змістом свого виникненням, як виключно вітчизняного військового 
явища, джерела повноцінного функціонування держави з прадавніх часів через систему збройних 
сил, які і є гарантом державності.  

Підводячи підсумок, можемо зазначити, що етимологія концепту «козак», як і саме явище ко-
зацтва, є одвічним, орійсько-руським за походженням, змістом та сутністю. Відповідно, слово «ко-
зак» похідне від назви варни воїнів – кшатріїв. Знання етимології концепту «козак» в значній мірі є 
джерелом перспективного, більш точного відшукання та вирішення питання виникнення та фор-
мування козацтва. 
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SUMMARY 
The given research aims to reveal the questions of the etymology of the concept “Cossac”. It is a 

complex analysis of philological, historical and cultural aspects of the notion Cossac, which gives a possi-
bility of the objective summary of its origin and meaning. The research covers the aspects in a significant 
time, period which enables to see Cossacs as a notion and a person as an element of the domestic military 
system from the ancient times. That’s why, to consider this question is an important part in the process of 
widening knowledge concerning a historic image of the national warrior.     

 
В.В. ЛИКОВА 

 
РЕВІЗЬКІ СКАЗКИ ДЕРЖАВНИХ СЕЛИЩ  

В ДОСЛІДЖЕННЯХ РЕГІОНАЛЬНОЇ ТА ЛОКАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ 
 
За останні десятиріччя в історичній науці стало особливо помітним зростання уваги до “нето-

тальної”, місцевої, історії на мікрорівні. Сформувалися цілі напрямки досліджень: гендерна історія, 
історія сім’ї; біографістика, що цікавиться не видатними діячами, а представниками “широких мас”; 
мікроісторія (micro history); локальна (local history) та регіональна історія, до останньої дуже близь-
ким є також історичне краєзнавство. В Західній Європі та США в якості відгалужень локальної іс-
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торії активно розвивається міська та сільська історія, які в центрі своєї уваги ставлять місто та село 
не як адміністративно-територіальні одиниці, а як соціокультурні явища.  

Всі ці напрямки не являються синонімами. Кожен з них має свою специфіку в об’єкті та ме-
тодах досліджень. Їх єднає спрямованість на вивчення історії “знизу” та можливість побачити різ-
нобарв’я регіональних особливостей, які створюють національну єдність (держави, народу, нації 
тощо).  

Яскравим підтвердженням популярності місцевої історії є існування значної кількості дослі-
дних центрів, монографій та періодичних видань, які цікавляться регіоналістикою та локальною 
історією. У Стокгольмі у 1919 році був відкритий “Інститут Міської Історії”, який на рівні з іншими 
істориками та інститутами досліджує локальну історію Данії, Фінляндії та Норвегії. В Англії Лей-
цестерський університет видає журнал “Міська історія”, а Британська асоціація локальної історії – 
журнал “Локальний історик”. У США “Журнал міської історії ” друкується вже кілька десятків ро-
ків, акцентуючи останнім часом свою увагу на екологічному аспекті історії міста. Як окремий на-
прямок локальної  історії розвивається й історія сільська. Королівське історичне товариство Брита-
нії у видавництві Кембріджського університету з 1990 року друкує журнал “Сільська історія: еко-
номіка, суспільство, культура” [1, 12]. На його сторінках публікуються матеріали щодо проблем 
минулого сільської місцевості Англії та інших країн, дослідження з мікроісторії, гендерної, нової 
соціальної та інтелектуальної історії тощо.  

Редактор журналу “Локальний історик” Алан Кросбі зазначає, що суспільство кожної країни 
має свою локальну історію (навіть “локальні історії”). Проте це не національна історія, “розбита на 
шматки”. Національна історія, фактично, є надбанням й “зібранням локального історичного досві-
ду” [1, 16]. На його думку, саме без досвіду локальних спільнот не відбувся б й досвід національ-
ний. Оскільки локальна історія звертає увагу не на яскраві й визначальні події на державному мак-
рорівні, а на історію соціокультурних спільнот, вона доповнює національну історію.  

Російські дослідники також не залишили без уваги проблематику регіональної й локальної 
історії – на основі Ставропольського державного університету та за сприяння вчених Історико-
архівного інституту Російського державного гуманітарного університету був створений Регіональ-
ний науково-освітній центр “Нова локальна історія”. Метою прибічників даного напрямку є розу-
міння локальних спільнот як суб’єктів історичного процесу. Об’єктом дослідження вступають соці-
альні аспекти різних проявів буття людини в її історичному розвитку. Методами реалізації завдань 
вчені називають “історію знизу” та полідисциплінарність, що поєднує соціокультурний, економіч-
ний, статистичний, історико-географічний та інші аспекти. “Історія знизу” надає можливість вивчи-
ти спільність людей через історію окремих особистостей, що складають її, і є можливим створення 
“колективної біографії” на рівні від сім’ї до країни [2].  

Дослідники зазначають також необхідність вивчення в межах локальної історії змін форм, 
структур та функцій самого локального простору в контексті всіх вище названих аспектів.  

Не зважаючи на актуальність локальної, регіональної, місцевої історії та наявність численних 
публікацій, дослідниками не досягнуло згоди щодо чіткого визначення їх об’єктів дослідження та 
суті самої дефініції “локальна історія”. Одні дослідники розглядають її як вивчення певних геогра-
фічних та територіальних одиниць – історичних регіонів, округів, областей, держав та їх кордонів. 
Інші вчені наполягають на тому, що локальна історія має досліджувати історію певної невеликої 
території за тривалий часовий період, оскільки дослідження великої території тягне за собою втрату 
“особистості” й аперсоналізацію історії.  

С.А. Гамаюнов визначив місцеву, локальну, історію як “історію місця, під яким розуміється 
не територія, а “мікросуспільство”, сукупність людей з їх певною історичною діяльністю” [3, 161]. 
Ола Алсвік, норвезька дослідниця, вважає, що локальна історія займає проміжне положення між 
історією особистості й сім’ї та національним рівнем, і є історією місцевих установ та спіль-
нот [1, 16].  

Локальна історія досить тісно пов’язана із регіональною, проте приділяє більшу увагу не по-
літичному, а соціальному та культурному аспектам. Загалом, близькість таких напрямів та понять 
як “локальна”, “регіональна”, “місцева” історія зазначають у своїй статті С.І. Маловичко та 
О.І. Покотилов. Всі ці визначення вони використовують одночасно: “...сегодня перед российским 
научным сообществом… стоит задача дифференциации предметных полей и дисциплинарных пол-
номочий регионалистики / регионологии, краеведения / исторического краеведения, локальной ис-
тории / новой локальной истории, провинциальной / региональной / местной истории и историо-
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графии” [4]. Це яскравий приклад близькості названих понять, необхідності їх розмежування та чіт-
кого визначення відмінностей.  

Вище ми вже згадували про сільську історію як відгалуження локальної історії. В даному ви-
падку селище виступає не як адміністративна чи територіальна одиниця, а як певна спільнота лю-
дей, специфічний організм зі своєю внутрішньою і зовнішньою організацією, звичаями, традиціями 
і ритуалами, родинними та іншими зв’язками. Село виступає окремим об’єктом мікроісторичних 
досліджень. Аграрна історія та історія селянства виступають як складові елементи сільської історії 
й отримують соціокультурне забарвлення [5].  

Названі напрямки єднає не лише комплексний підхід у дослідженнях свого об’єкту, а й залу-
чення та вивчення місцевих історичних джерел.  

Одним з таких джерел можуть бути ревізькі сказки державних селищ. Використання їх дослі-
дниками можливе при вивченні регіональної історії (повіту, губернії чи певного історичного регіо-
ну) та краєзнавства, а також при дослідженнях локальної історії для розуміння, що являло собою 
державне селище Російської імперії та України у ХVIII-ХIХ ст.ст. 

Ревізькі сказки були складені в результаті проведення загальнодержавних переписів населен-
ня – ревізій. У Російській імперії протягом ХVIII-ХIХ ст.ст. відбулося 10 таких переписів, в наслі-
док чого постав великий комплекс документів, що складається з: ревізьких сказок; відомостей по 
повітах; перечневих відомостей; окладних книг та генеральних табелів. Ревізькі сказки є першим, 
початковим, документом, на основі якого створювались всі наступні, а тому саме вони містять най-
повнішу та найдетальнішу інформацію по кожному селищу.  

У фондах Державного архіву Запорізької області зберігаються ревізькі сказки селищ Олекса-
ндрівського повіту Катеринославської губернії за 1811, 1816, 1835 та 1850 роки, тобто матеріали 
шостої – дев’ятої ревізій. В них вказані: поіменний перепис наявного в селищах населення за ста-
тями (окрім ревізії 1811 року), його загальна чисельність, вік записаних до сказки, кількість сімей, 
причини, з яких селяни вибули з ревізії та інші відомості. Завдяки цим даним можна простежити 
численні зміни, які відбулись в даному регіоні протягом першої половини ХIХ ст.  

В сказки записували поіменно всіх селян, наявних у селищах на час проведення ревізій. На-
проти прізвища й імені кожного селянина зазначався його вік на час попередньої та нинішньої реві-
зій, а також причини, за яких він потрапив до сказки (народився, переселився) або вибув з неї (по-
мер, виселився, втік, забраний в рекрути, засланий). Наприкінці документа зазначалася загальна 
чисельність селян, записаних до сказки. Завдяки цьому ми маємо детальні відомості щодо чисель-
ності населення в кожному селищі окремо по обом статям. Порівняння цих відомостей по ревізіям 
надасть можливість простежити зміни в чисельності населення в селах протягом першої половини 
ХIХ ст. Відомості щодо загальної кількості селян та сімей семи державних селищ Олександрівсько-
го повіту зазначені у таблиці № 1 [6]. Загалом, чисельність населення обох статей в цих селищах 
істотно зросла і, спираючись на дані ревізьких сказок, можна говорити про досить швидкі темпи 
колонізації Південної України у зазначений період.  

Ревізькі сказки дають великі можливості для дослідження селянської сім’ї, як окремого еле-
менту тогочасного соціуму. Дослідник має можливість не тільки підрахувати кількість сімей по ко-
жному селищу, але й визначити їх середню чисельність. У таблиці № 1 містяться статистичні дані 
сказок – загальна чисельність населення, наявного у селищах на час ревізій, та кількість сімей, – а 
також підрахована нами середня чисельність селянської родини у певний період.  

Таблиця  № 1 
 
Село    1811 1816 1835 

Чис-ть 
нас. 
(чол.ст.) 

 
Кіль-
кість 
сімей 

 
Сер. 

чис-ть 
сім’ї 

Чис-ть населення Кіль-
кість 
сімей 

Сер. 
чис-
ть 
сім’ї 

Чис-ть нас-я  
Кіль-
кість 
сімей 

 
Сер. 
чис-
ть 

сім’ї 

 
Чол. 

    

 
Жін. 

  

 
Обох  

 
статей 

Чол. Жін.  
              

 Обох 
статей  

Велика 
Михай-
лівка  

 
– 

-
– 

–
– 

 
1385 

     
1418 

 
2803 

   
533 

 
5,25 

 
1906 

  
1935 

 
3841 

  
517 

 
7,42 

Мала 
Михай-
лівка  

 
1173 

 
367 

 
3,19 

 
1310 

  
1289 

 
2599 

 
502 

 
5,17 

 
1943 

 
2080 

 
4023 

 
535 

 
7,51 

Жере-
бець 

 
1474 

 
466 

 
3,25 

 
1215 

 
1207 

 
2422 

 
457 

 
5,29 

 
1964 

 
1945 

 
3909 

 
525 

 
7,44 

Кінські 
роздори  

 
910 

 
294 

 
3,08 

 
913 

 
860 

 
1773 

 
368 

 
4,81 

 
1384 

 
1447 

 
2831 

 
391 

 
7,24 
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Григо-
рьєвка  

 
1091 

 
386 

 
2,82 

 
1144 

 
1202 

 
2346 

 
448 

 
5,23 

 
1469 

 
1489 

 
2958 

 
410 

 
7,21 

Благо-
віщенсь-
ке 

 
600 

 
190 

 
3,15 

 
602 

 
518 

 
1120 

 
245 

 
4,57 

 
1003 

 
939 

 
1942 

 
259 

 
7,49 

Пологи 519 177 2,93 609 586 1195 223 5,35 806 811 1617 212 7,62 
Всього  5767 1880 3,07 7178 7080 4258 2776 5,13 10475 10646 21121 2849 7,41 
 

Кількість сімей, за відомостями документів 1816 року, істотно зросла у порівнянні з даними 
ревізії 1811 р. У період 1816-1835 рр. зростання кількості сімей уповільнюється, а в деяких селах 
цей показник навіть зменшується. Наприклад, у селах Велика Михайлівка, Григорьєвка та Пологи 
кількість сімей у 1835 році менше, ніж у 1816 році.  

Не зважаючи на порівняно незначне зростання кількості сімей, істотно збільшується їх чисе-
льність. У 1811 році ревізії підлягало виключно чоловіче населення, тому до показників чисельнос-
ті сім’ї за 1811 рік, поданих у таблиці, необхідно додати ще одиницю і таким чином врахувати ная-
вність у родині однієї жінки (як мінімум). Тоді середня чисельність сім’ї складе 3-4 людини. На 
1816 рік чисельність родини зросла до п’яти чоловік, а у 1835 році вона складала вже 7-8 чоловік. В 
деяких випадках зустрічаються сім’ї, в яких нараховується по 10-11 чоловік.  

Таким чином, в першій половині ХIХ ст. на землях Південної України на рівні з уповільнен-
ням росту кількості сімей, ми спостерігаємо процес швидкого зростання загальної чисельності на-
селення та середньої чисельності селянської сім’ї. Таке явище можна пояснити тим, що 30 березня 
1823 року вийшов наказ Сенату, за яким заборонявся розподіл земельної ділянки між членами ро-
дини без згоди губернатора. Обов’язковою умовою для здійснення розподілу була також наявність 
у сім’ї не менше трьох працівників у віці від 15 до 60 років. Згодом були видані й інші накази, які 
підтверджували заборону земельного розподілу.  

На основі статистичних даних ревізьких сказок можна класифікувати сім’ї за їх чисельністю 
та кількістю дітей у родині. Завдяки тому, що у сказках вказували вік селян, можливо визначити й 
вік сім’ї. Оскільки раніше відсоток дітей, народжених поза шлюбом, був незначним і діти 
з’являлись в сім’ї вже після весілля, на основі даних про вік дітей, можливо вирахувати, в якому 
віці чоловіки та жінки укладали шлюб. Для цього необхідно відняти вік дітей від віку їх батьків.  

Визначення рівня природного приросту населення можливе на основі того, що всі чоловіки, 
які народились у період між ревізіями, записувались як “новонароджені” і зазначався їх вік на час 
ревізії, що проводилась. Завдяки цьому доволі легко підрахувати кількість чоловіків, що народи-
лись у роки між переписами. Жінок у сказках як “новонароджених” не записували, а зазначали 
тільки їх вік на час проведення ревізії. Спираючись на ці дані можна вирахувати, хто з жінок наро-
дився в період між ревізіями, а потім – порівняти рівень народжуваності хлопчиків та дівчаток, як в 
окремому селищі, так і співставити ці показники по всім селам повіту чи губернії, та визначити за-
гальну тенденцію.  

Оскільки податки в Російській імперії збирали з “душ” чоловічої статі, цікаво буде підраху-
вати кількість чоловіків у родині та визначити з них відсоток непрацездатних. По відношенню до 
чоловічого населення також можливо визначити рівень смертності та вік померлих, оскільки у ска-
зках записувалось хто з чоловіків і в якому році помер.  

При дослідженні проблем демографії, важливим є порівняння рівнів смертності та народжу-
ваності населення. З вище зазначеного стає зрозумілим, що на основі статистичного матеріалу реві-
зьких сказок, дослідник може отримати відомості щодо обох показників. Загалом, у державних се-
лищах (на прикладі Олександрівського повіту) рівень народжуваності перевищував показник смер-
тності населення. Середня кількість народжених на рік була більше, ніж кількість померлих. У пе-
ріод 1811-1816 рр. рівень смертності істотно підвищився. Це пояснюється подіями 1812 року, коли 
значна частина чоловіків була забрана на військову службу. Згодом, за 1816-1835 рр. показник сме-
ртності дещо знизився, проте залишився доволі високим. Це можна пояснити наслідками війни 
1812 року, коли після військових дій багато хто з чоловіків повернувся пораненим або скаліченим. 
Даних щодо смертності жіночого населення, на жаль, немає. Сам формуляр сказки не передбачав 
наявності подібних свідчень, а тому можна робити лише припущення, які даними сказок ніяк не 
підтверджені. Ревізькі сказки не враховували також малюків, які народилися і померли у період між 
переписами населення. Ці дані можна отримати при залученні метричних книг, в яких записувалися 
час та обставини хрещення дитини (відомості про народжених мертвими чи народжених, але поме-
рлих до хрещення також не вказувалися).  
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Спираючись на різноманітні відомості ревізьких сказок можна прослідкувати динаміку змін 

кількості сімей, їх вікового та гендерного складу у державних селищах Південної України. .  
Ревізькі сказки дають доволі детальну інформацію щодо штучного приросту та рух населення 

в межах губерній. Інформація про переселення селян на землі Південної України представлена у 
документах досить детально. У сказках зазначалося звідки (або куди) і коли саме переселився селя-
нин. Якщо переселення відбувалося великими групами, інформація про місце і час переселення за-
значалася перед іменним списком селян. У випадку ж переселення (чи виселення) окремої особи, 
сім’ї відомості зазначалися навпроти прізвища селянина. Завдяки такому поданню інформації у ска-
зках, можливим є визначення основних центрів, з яких йшло переселення на південноукраїнські 
землі. Наприклад, до Олександрівського повіту переселялися селяни з: Полтавської губернії 
(с. Омельник, с. Манжелєєвка Кременчуцького повіту; с. Тарасівка, с. Синявка, с.Сергіївка, 
с.Троїцьке Гадяцького повіту та ін.) [7, Арк. 142-144; 8, Арк. 63зв-68], Таврійської губернії 
(м. Оріхів [9, Арк. 31]); Слободсько-Української губернії (слобода Ольшана; селища Сумського по-
віту [10, Арк. 63]); Смоленської губернії [11, Арк. 225-227], Чернігівської губернії (с. Червоне) 
[11, Арк. 134-134зв] тощо. На основі записів про час переходу, можливо скласти графік, який відо-
бражав би динаміку переселення по роках. Створення такого графіку можливе щодо окремого се-
лища, їх сукупності чи навіть цілого регіону (повіту, губернії).  

Темпи переселення до південної України з інших регіонів Російської імперії протягом кінця 
ХVIII – першої половини ХIХ ст.ст. поступово зменшуються. Найактивнішим у даному питанні є 
періоди 1795-1811 та 1811-1816 років. Переселення протягом 1816-1835 рр. є найменш активним та 
відбувається переважно всередині регіону.  

Під час проведення ревізій 1811 та 1816 років селян записували до сказок по групам, до яких 
вони належали. На основі цього можна визначити чисельність різних груп селян державних селищ 
Південної України та простежити зміни у їх співвідношенні, які відбулися протягом 1795-1816 рр. 
У 1835 році перепис відбувався вже без поділу населення на групи – селяни зазначаються під зага-
льною назвою “поселяне”, або “казенные поселяне”, та “поселянки”. Дуже рідко в цей час зустрі-
чаються свідчення про “малороссийских козаков” та “отставных солдат”. Завдяки документам 1811 
та 1816 років ми маємо відомості про такі групи державних селян Південної України: малоросійські 
козаки, воїнські поселяни, військові обивателі, відставні солдати, козацькі підсусідки, державні се-
ляни, які іноді зазначаються як “короннопосполиті” (у кількох ревізьких сказках ці дві групи зга-
дуються разом); монастирські селяни, казенні селяни, економічні селяни, однодворці. Завдяки тому, 
що чисельність державних селян зазначалася за цими групами, можна визначити їх співвідношення 
(таблиця № 2) [12]. 

Таблиця № 2  
 

1811 1816 
с. Кінські Роздори: 

• козаки, воїнські поселяни та військові обива-
телі, козацькі підсусідки – 65,39% 

• економічні селяни                 – 18,13% 
• відставні солдати                  – 16,26%  

• козаки                      – 62,49% 
• поселені солдати    – 18,67% 
• козацькі підсусідки – 17,32% 
• воїнські поселяни    – 1,52%  

с. Покровське 
• “казенные поселяне”            – 90,35% 
• короннопосполиті селяни – 6,73% 
• відставні солдати               – 1,5% 
• монастирські селяни         – 0,95% 
• однодворці                         – 0,34% 

• козаки                       – 57,3% 
• воїнські поселяни    – 30% 
• військові обивателі  – 6,77% 
• короннопосполиті та  казенні селяни – 5,77% 
• “козацькі під сусідки” – 0,18% 
• однодворці                  – 0,15%. 

с.Гаврилівка 
• козаки та воїнські поселяни – 82,87% 
• економічні селяни                – 3,21% 
• “жительствующие по паспортам…” – 1,67% 
• монастирські селяни          – 0,74% 
• відставні солдати               – 0,6% 

• козаки     – 81,83% 
• воїнські поселяни  – 15,02% 
• державні селяни    – 2,24% 
• “казенні селяни”   – 0,9%.  
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Спираючись на сказки селищ Олександрівського повіту, можна стверджувати, що переважну 

більшість державних селян складали козаки, воїнські поселяни, військові обивателі та, в деяких ви-
падках, козацькі підсусідки. Досить часто ці групи записані разом: “козаки, воинские поселяне, 
войсковые обыватели и казацкие подсуседки, платящие оклад по 5 руб.” [13, Арк. 109].   

Розмір сплачуваних селянами податків та надані їм пільгові роки зазначався в ревізьких сказ-
ках 1811 року. Це дозволяє зрозуміти та порівняти державну політику щодо різних груп державних 
селян. Проте якщо про кількість та співвідношення груп селян ми дізнаємось із документів 1811 та 
1816 років, то про оподаткування знаходимо відомості лише у сказках 1811 року. В якості випадку 
ми зустрічаємо сказку села Новоспасівка за 1816 рік із зазначенням сум “окладу”, на основі чого 
можна побачити зміни в оподаткуванні різних груп державних селян. Загалом (на 1811 рік) по 5 ру-
блів “з душі” сплачували малоросійські козаки, воїнські поселяни та військові обивателі; по 6 руб-
лів – коронопосполиті та монастирські селяни; по 8 р. – однодворці.  

Причинами, через які селяни вибували зі сказок, були також рекрутський набір, втечі та за-
слання. Навпроти прізвища рекрута зазначався рік, коли його забрали на службу. Це дає можливість 
підрахувати кількість рекрутів по селищам та визначити відсоток забраних на військову службу від 
загального числа працездатних чоловіків. Завдяки відомостям про кількість сімей (дворів) у селищі, 
можна визначити систему набору в рекрути.  

У представленій нижче таблиці № 3 подано чисельність чоловіків, кількість рекрутів та їх ві-
дсоток по трьом селищам [14]. Набір рекрутів між ревізіями 1811 та 1816 років розписаний по гру-
пам селян, а за період 1816-1835 рр. Зазначено загальні дані по селищу, оскільки в документах 1835 
року населення по окремим групам вже не записували. За період 1811-1816 рр. в селі Кінські Роз-
дори в рекрути забрали кожного сьомого від поселених солдат, кожного дев’ятого від козацьких 
підсусідків та кожного п’ятнадцятого від козаків. Загалом за ці роки до рекрутів забрали кожного 
одинадцятого чоловіка в селищі. У селі Гуляйполе протягом цього ж періоду забрали кожного 
шістнадцятого від “казенних поселян” та кожного одинадцятого від “казенних” селян, а загалом – 
кожного шістнадцятого від всієї чисельності чоловіків у селі.  

У Кінських Роздорах та Гуляйполі за період 1816-1835 рр. під рекрутський набір потрапили 
відповідно 47 та 58 чоловіків – відповідно кожний двадцять дев’ятий та двадцятий мешканець села 
чоловічої статі.  

Таблиця № 3  
№ Село / Групи селян 1816 1835 

Чис.чоло-
віків. 

Рекрути Чис. чо-
ловіків 

Рекрути 
(кіль-
кість) 

(%) (кіль-
кість) 

(%) 

1. Кінські Роздори 
- поселені солдати 

 
189 

 
26 

 
13,75 

 
 

1384 

 
 

47 

 
 

3,39 - воїнські поселяни 15 - - 
- козаки  555 35 6,30 
- козацькі  
підсусідки 

 
154 

 
17 

 
11,03 

2. Гуляйполе 
- казенні поселяни  

 
906 

 
54 

 
5,96 

 
1198 

 
58 

 
4,84 

- казенні селяни 69 6 8,69 
3. Велика Михайлівка 

- казенні поселяни 
 

641 
 

29 
 

4,52 
 
 

1906 

 
 

67 

 
 

3,51 - козаків 687 51 7,42 
- казенних селян 33 2 6,06 
- відставних солдат 19 - - 

 
Про втікачів зазначався не лише рік, а (в деяких випадках) навіть напрямок втечі. Відсоток 

засланих до Сибіру був незначним і відомості (рік та місце заслання – Сибір) про такі випадки зу-
стрічаються у сказках не всіх селищ.  

Таким чином, ревізькі сказки являють собою первинний матеріал переписів населення Росій-
ської імперії, які проводились протягом ХVIII-ХIХ ст.ст. Вони дають найбільш повну та різномані-
тну інформацію про населення Російської імперії та Південної України, яка згодом узагальнювалась 
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в інших документах ревізій. З цих документів дослідник отримує відомості про кількісний та якіс-
ний склад населення державних селищ; напрямки та динаміку переселення по роках; кількість сі-
мей; рівень смертності та народжуваності, віковий склад населення; кількість втікачів та рекрутсь-
ких наборів у війська; оподаткування та наявність пільгових років у поселенців.  

Ревізькі сказки містять відомості окремо по кожному селищу в повіті. Подібний рівень відо-
браження інформації надає досліднику значні можливості використання цих документів при ви-
вченні регіональної та локальної історії. Саме на їх основі можливим є дослідження історії на рівні 
селища чи сім’ї, тобто на мікрорівні. Дослідник регіональної історії може вивчити особливості 
державних поселень Південної України в першій половині ХIХ ст.: чисельність та склад їх населен-
ня, рівні природного та штучного приросту населення, гендерне співвідношення, рівні народжува-
ності й смертності, напрямки переселень тощо. Фактично, за даними сказок є можливим на мікрорі-
вні відтворити картину, що склалася на південноукраїнських землях, а згодом – порівняти її з ситу-
аціями в інших регіонах Російської імперії, визначити відмінності й загальні риси, тенденції у дер-
жавній політиці тощо.  

Для дослідника локальної історії можливим є дослідження і державного селища Південної 
України, як соціокультурного явища, і селянської сім’ї як окремої складової суспільства ХIХ сто-
річчя. При дослідженні сім’ї актуальним також є залучення даних метричних книг для відтворення 
родинних зв’язків між мешканцями селища. Особливо це важливо у тому випадку, коли сім’я пере-
селилася з іншого села. Цікаво буде визначити, чи зберегла вона зв’язки з родичами, які залишись в 
іншому селі; які зв’язки складались на новому місці (з ким брали шлюб, хто був свідками на весіллі, 
хрестив дітей).  

В той же час і селище, і селянська родина можуть виступати в якості об’єктів досліджень 
сільської історії. Завдяки наявним іменним спискам селян, що мешкали в містах, можливо досліди-
ти і цей аспект існування села, його зв’язок з містом; визначити, хто з селян, якого віку переселявся 
у міста, які особливості оподаткування це могло викликати. Порівняння відомостей сказок за різні 
роки надасть можливість побачити, хто і коли з цих селян перейшов до складу міщан.  

Загалом, ревізькі сказки можуть бути залучені при дослідженнях регіональної історії Півден-
ної України, як окремого краю, що має свою специфіку розвитку; а також в студіях локальної й 
сільської історії. головною їх рисою є те, що вони зберігають різноманітну інформацію, яку дослід-
ник може успішно використати, вивчаючи і відтворюючи історію “знизу”, на мікрорівні.  
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SUMMARY 

In article is examined such kind of source of socio-economic history of Russian Empire and South 
Ukraine as ‘revizskie skazki’ and its informational possibilities in researches of local history and regional 
history.  

 
В.М. ПЕВЧЕНКО  

 
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕСУРСІВ КОЛХІДИ  
В АНТИРИМСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ МІТРІДАТА ЄВПАТОРА 

 
Східне Причорномор'я здавна приваблювало до себе увагу своїми багатствами. Як наслідок, 

цей регіон неодноразово ставав об'єктом експансії. Не обминув Колхіду увагою і Мітрідат Євпатор, 
який мав надію використати ресурси країни у власних цілях. Входження Колхіди до складу Понтій-
ського царства визнається усіма дослідниками, дискусійним залишається лише датування цієї події, 
що відбулася, за різними версіями, у проміжок часу від 114 до 90 рр. до н.е. [Див. історіографію. 24, 
28-44]. 

Про значні ресурси регіону ми можемо судити по археологічному матеріалу, свідченням пи-
сьмових та нумізматичних джерел. Деякі узагальнення цих даних відбулося у кількох працях, які 
торкалися питань економіки античної Колхіди. Так проблеми розвитку сільського господарства, 
ремесла та торгівлі античної Колхіди затронуті у працях Г.А. Мелікішвілі та Г.А. Лордкіпанідзе [9; 
10; 14]. Вагомий внесок у дослідження колхідської чорної металургії внесено Д.А. Хахутайшвілі 
[19]. Вивченню економічної бази грецьких колоній Східного Причорномор'я приділено значну ува-
гу у роботах Ю.М. Воронова, М.П. Інадзе та Г.Р. Цецхладзе [3-5; 7; 21; 23]. Економічна характерис-
тика Ванського городища та його округи представлена О.Д. Лордкіпанідзе [12]. Окремі питання 
щодо використання ресурсів Колхіди, перед усім у галузі суднобудування, Мітрідатом Євпатором, 
підняті С.Ю. Саприкіним та Д.Б. Шеловим, хоча основна увага в цих працях приділена політичним 
проблемам [17; 24]. Деякі питання щодо ролі економічних ресурсів цього регіону в антиримській 
політиці Мітрідата Євпатора розглянуті у працях Д.Б. Шелова та Г.А. Лордкіпанідзе [9; 24]. Проте, 
недоліком цих робіт є відсутність комплексного аналізу економічних ресурсів Колхіди та можливо-
стей їхнього використання у боротьбі з Римом. 

Основу економіки античної Колхіди у II—І ст. до н.е. складало сільське господарство. Розвит-
ку землеробства сприяв м'який клімат та наявність родючого мулу з ріки Ріоні, що сприяло існу-
ванню розвиненої системи іррігації [9, 44]. 

Серед злакових культур домінувало просо, яке було основою харчового раціону колхів [9, 49; 
22, 112]. Пшениця, хоча й вирощувалася, зокрема плінчата, голозерна  колхідська полба, проте че-
рез занадто вологий клімат не давала високих врожаїв [9, 47]. Нестача пшениці призводила згодом 
до проблем в харчуванні римських гарнізонів, оскільки римляни не вживали проса. Як наслідок, 
пшеницю доводилося імпортувати з Боспору [22, 113]. Втім нестача пшениці не повинна була сут-
тєво вплинути на можливості постачаня хлібом понтійського війська з Колхіди. Колхи та інші гру-
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зинські племена, халіби та тібарени, що входили до складу понтійської армії [App. Mithr. 16; 67], як 
вже зазначалося вживали просо на батьківщині, і для них воно могло постачатися у понтійську ар-
мію.  

Важливе місце в сільському господарстві Колхіди займало виноградарство та виноробство, 
традиції  якого існують з доби бронзи [9, 53; 14, 240]. В античну добу колхідські вина експортува-
лися, в тому числі і на Боспор [14, 246; 23, 92]. Експорт вина повинен був приносити певні прибут-
ки до скарбниці понтійського царя, а крім того вино входило до обов'язкового раціону солдат. Так 
щоденна норма вина солдата за розрахунками Л.П. Маринович складала півлітра [13, 157]. З ураху-
ванням великої чисельності понтійського війська, воно потребувало чималу кількість вина. Вірогі-
дно деяка його частина надходила з Колхіди. Більш цінні малоазійські вина навряд чи могли йти 
для постачання простих солдат. Продукції ж виноробів Північного Причорномор'я було явно недо-
статньо для забезпечення численного понтійського війська, тим більше, що значна частина цієї про-
дукції йшла для торговлі з варварами. Крім того, постачання морем з Північного Причорномор'я 
було більш складним ніж суходолом з Колхіди. 

Вагому роль відігравало вирощування технічних культур ─ конопель, оливи, і особливо льо-
ну, як для отримання волокон, та і для виготовлення олії [9, 51]. Вирощування льону призвело до 
розвитку ткацтва. По всій Колхіді знаходять залишки ткацьких верстатів та грузил до них [Там са-
мо, 86]. Ткацтво розвинуте як серед греків так і серед колхів [7, 19]. Льон та тканини з нього актив-
но експортувалися [Strabo. XI. 2. 17]. Колхський льон за якістю не поступався єгипетському [Herod., 
II, 105], проте був більш дешевим і поступав на ринок в більшій кількості [7, 126-127]. Льон йшов 
не лише на виготовлення одягу, але й вітрил [14, 241]. Важливим для суднобудування було виро-
щування конопель. З волокон цієї рослини виробляли корабельні снасті [9, 51]. Не дарма Страбон 
відмічав, що саме у Колхіді є все необхідне для будівництва флоту [XI. 2. 17]. При цьому не слід 
забувати про прибуток від експорту льону і тканин з нього, що мало статися в нагоді для Мітрідата. 
Вже за еліністичної доби в Колхіді поширене вирощування олив. Вірогідно ця культура була заве-
зена греками-колоністами а самі оливкові дерева культивували на хорі грецьких колоній та в око-
лицях Вані [9, 52]. Хоча Колхіда і не могла у вирощуванні олив і виробництві олії сперечатися з пів-
денно-понтійськими полісами і перед усім з Синопою, слід враховувати, що ці міста вже на початку 
Третьої мітрідатової війни опинилися в облозі, і вірогідно, серед продуктів, які мав доправити до 
них Махар з Колхіди, була і важлива для греків оливкова олія. 

Значного розвитку в античній Колхіді досягло скотарство. Про значення цієї галузі свідчять 
зображення на деяких колхідках божества з головою бика [10, 240]. У долинах домінувало розве-
дення великої рогатої худоби та свиней, які були основним джерелом м'яса [14, 240]. У горах осно-
вою стад була мала рогата худоба, перед усім вівці [9, 56-57]. Взимку стада перегоняли до долин та 
узбережжя, де грекам продавали вовну та худобу [14, 240]. Скотарство Колхіди могло бути корис-
ним Мітрідату Євпатору, як джерело постачання м'яса, що входило до раціону солдат, тяглової си-
ли, жил биків, що використовувалися при виготовленні катапульт. Крім того слід врахувати, що 
оснащення колхідського воїна складалося в тому числі з шкіряного панциря та оббитого шкірою 
щита [Herod., VII, 79]. Подібне оснащення мали і тібарени [Herod., VII, 78-79] що входили до війсь-
ка Мітрідата [App. Mithr. 16]. Отже певне значення для понтійської армії мало й постачання шкіри. 
Що стосується забезпечення кіньми, то тут Колхіда не могла суттєво допомогти понтійцям через 
слабкий рівень розвитку цієї галузі. 

Певне значення мало рибальство, як для поповнення харчового раціону місцевого населення 
так і для торгівлі, адже понтійська риба високо цінувалася і тому активно вивозилася [Polib., IV, 38, 
4]. Числені знахідки грузил, мушель молюсків, кісток риб та дельфінів [7, 196; 9, 71] говорять про 
розвиненість цього промислу і його високе значення. Лов риби відбувався як на морському узбе-
режжі, так і у численних річках [9, 70-71]. Експорт цінної понтійської риби мав поповнювати пон-
тійську скарбницю, а менш цінні сорти риби йшли на харчування солдат. 

Ще однією експортною статтею з чорноморського регіону і можливо з Колхіди, були продук-
ти бджолярства – мед та віск [Polib., IV, 38, 4; Xenoph., Anab., IV, 8, 20]. 

Основу багатства античної Колхіди складали мінеральні ресурси. Видобуток і обробка заліза 
відомі на цій території з кінця II тис. до н.е., розвинено воно було і в античну добу. Тут було 5 вог-
нищ чорної металургії: це нижня течія ріки Чорохі, ущелина річок Чолокі і Очхамурі, басейн рік 
Супса та Губазеулі, ущелина у верхів'ях річок Очхамурі та Інгурі, Халібське вогнище [19, 336]. Про 
масштаби виробництва говорить факт наявності у кожному вогнищі до ста і більше плавильних пі-
чей, а розвитку металургії сприяло наявність залізних руд, вогнетривких глин та лісів [Там само, 
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335].  Метал був одним з основних предметів торгівлі з греками [7, 125; 11, 8]. Високого розвитку 
досягла пов'язана з металургією металообробка і, в тому числі, зброярство [14, 241]. Прибутки від 
міцної індустрії повинні були суттєво поповнювати понтійську казну, крім того за її рахунок Мітрі-
дат міг озброїти армію та флот. Розвитку флоту повинні були сприяти і значні лісові масиви Колхі-
ди. Наявність будівельного лісу, парусини та пеньки об'єктивно робило Колхіду центром будівниц-
тва і оснащення кораблів [Strabo. XI. 2. 17] чим не міг не скористатися Євпатор. 

Одним з найважливіших факторів поповнення царської скарбниці вірогідно повинен був ста-
ти контроль за видобутком дорогоцінних металів. Колхіда в цьому відношенні представляла знач-
ний інтерес. Антична традиція сповіщає про „златообільність" Колхіди, велику кількість золота та 
срібла в цій країні. Дослідження показали, що ці свідчення мають правдиву основу, адже в Грузії 
зафіксована наявність дорогоцінних металів [9, 95; 11, 111-116].  

Джерелом поповнення казни могло стати і керамічне виробництво. В елліністичну добу ця га-
лузь досягла значного розвитку як в грецьких колоніях, так власно і в Колхіді [14, 241]. Судячи з 
різноманітних клейм, існувала велика кількість майстерень серед яких можна виділити полісні, 
приватні та царські [5, 59; 21, 201; 23, 91]. Аналогічні царські егастерії існували і на Боспорі та при-
вносили непоганий прибуток Спартакідам [2, 202 ]. Вірогідно, ці майстерні у Колхіді, як і на Боспо-
рі, потрапили під контроль Євпатора та його намісників. Треба відмітити, що під час правління Мі-
трідата в Колхіді, місцеві майстерні починають масовий випуск однорідних амфор [9, 79]. Імовірно, 
що ці амфори вироблялися для потреб понтійської армії у царських майстернях. 

Отже, як бачимо, Колхіда була цінним придбанням Мітрідата. Експлуатуючи її багатства пон-
тійський цар отримував прибуток, а також все необхіде для армії та флоту: харчі, озброєння, тяглову 
силу, кораблі та снасті.  

Слід зупинитися на питанні яким чином відбувалася експлуатація ресурсів Колхіди при Міт-
рідаті. Г.А. Лордкіпанідзе, вважає, що поповнення скарбниці Мітрідата відбувалося за рахунок вій-
ськової здобичі, прибутків від  

податків та маєтків, у тому числі з царських земель Колхіди [9, 47]. Хоча говорити про успад-
кування царських маєтків у Колхіді не можна через великі сумніви у наявності центральної влади в 
цій країні в домітрідатову епоху. Проте, понтійський цар вважався верховним власником всіх зе-
мель у державі і, в тому числі, у Колхіді, на яких організовував військово-господарчі поселення для 
експлуатації ресурсів певної території [17, 234-241]. В цьому плані звертає на себе увагу свідчення 
про організацію Мітрідатом 75 фортець у Колхіді та Малій Вірменії [Strabo. XII. 3. 28]. Г.А. Лорд-
кіпанідзе вважав, що мова іде про будівництво нових та відновленя старих укріплень [9, 25]. С.Ю. 
Саприкін бачив у них центри збору податків царськими намісниками [17, 227]. Але будівництво 
такої великої кількості укріплень навіть з урахуванням, що частина з них була лише відновлена ви-
глядає мало імовірним. Вірогідно, що мова іде про систему військово-господарчих поселень типу 
катойкій. Така система існувала в малоазійських володіннях понтійських царів ще за перших Міт-
рідатидів, а за Євпатора була поширена і на приєднані території [Там само, 229]. Археологічно по-
дібна система укріплених поселень зафіксована на Боспорі [Там само, 271-275]. Враховючи схожий 
статус Боспора та Колхіди у понтійському царстві, обумовлений тим, що ці землі вважалися спад-
ковими територіями Євпатора [Justin. XXXVIII, 7, 10] можна припустити існування відповідної сис-
теми у Східному Причорномор'ї. За рахунок таких поселень цар отримував можливість експлуатації 
ресурсів Колхіди, оскільки мешканці поселень поселялися на цих землях царем і займалися госпо-
дарчою діяльністю [17, 229]. Прибуток повинні були давати прямі податки, перед усім земельний, 
царю, як верховному власнику землі, а також торгівельне мито. Останнє вірогідно складало значну 
суму через розвинену торгівлю Колхіди,  адже вона мала торгівельні зв'язки з Єгиптом, Сирією, 
Грецією, Егеїдою та Малою Азією через грецькі колонії Східного Причорномор'я [5, 67; 7, 218-221]. 
Також, Колхіда мала торгівельні зв'язки з Іберією, Середньою Азією та Індією через транскавказсь-
кий торгівельний шлях [7, 217] . 

Г.А. Лордкіпанідзе вважає, що Мітрідат безжалісно експлуатував ресурси Колхіди, що викли-
кало різке незадоволення населення [9, 72]. Також вважається, що поразка Мітрідата у першій війні з 
Римом викликало загальне підвищення податків, згортання торгівлі, і як наслідок, зросло незадово-
лення торгово-ремісничих кіл грецьких полісів [17, 174]. 

Дійсно, наприкінці Першої мітрідатової війни колхи повстали, вимагаючи надати їм царя у 
особі Мітрідата Молодшого, але ця вимога виходила лише від них, а не греків а крім того, повс-
тання одразу ж припинилося після призначення Мітрідата Молодшого [App. Mithr. 64]. Швидке за-
кінчення повстання після призначення нового правителя говорить про те, що воно могло бути ін-
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спіровано самим царевичем, в чому його згодом запідозрів Мітрідат Євпатор, викликавши до себе 
та стративши [App. Mithr. 64]. Подібні інтриги були частим явищем в елліністичному світі, можна 
пригадати хоча б подібний випадок з сином Тіграна II – Тіграном Молодшим, що виступив проти 
батька [App. Mithr. 104; Plut. Pomp. 33], та синів Євпатора – Махара і Фарнака [App. Mithr. 83; 110]. 
Очевидно, арешт та страта Мітрідата Молодшого не викликала нового повстання у колхів, що ще 
раз доводить інспірованість їхнього виступу. 

Позицію грецьких полісів та Колхіди по відношенню до Мітрідата Євпатора ілюструє той 
факт, що розбитий римлянами цар, рятуючись від Помпея, провів зиму 66-65 pp. до н.е. у Діоскурії 
[App. Mithr. 101]. Подібна демонстрація вірності говорить про відсутність реальних причин для не-
задоволення політикою понтійського царя у Східному Причорномор'ї. В іншому випадку, ніщо не 
завадило б колхам або грекам затримати Мітрідата та його невеликий загін під час втечі на Боспор, 
та видати Помпею. Така підтримка вигідно відрізняє Колхіду від Боспора, який тричі повставав про-
ти Мітрідата. Тому стверджувати про жорстоку експлуатацію ресурсів регіону та серйозне незадо-
волення населення немає можливості. 

Роль Колхіди та її ресурсів не була однаковою в антиримській політиці Мітрідата протягом 
часу. Під час Першої мітрідатової війни економічний потенціал регіону вірогідно використовувався 
на рівні з ресурсами інших регіонів. Згодом роль Колхіди повинна була зрости, особливо під час 
третьої війни з Римом, коли у 70-66 pp. до н.е. вона залишалася останнім володінням понтійського 
царя. Не зважаючи на втрату у 71-70 pp. до н.е. своїх володінь у Західному та Північному Причор-
номор'ї через дії Лукулла та зраду Махара, а також володінь у Малій Азії, Євпатор зумів зібрати 
військо з 32-33 тис. чол., та відвоювати частину Понта [App. Mithr. 97; Plut. Pomp. 32]. З врахуван-
ням того, що на момент початку наступу Мітрідата у нього залишилася лише Колхіда, а Тігран II 
надав незначний загін з 4000 вояків [App. Mithr. 88], можемо припустити, що основну частину вій-
ська Євпатор набрав та озброїв саме в Колхіді. Також з Колхіди відбувалося забезпечення харчами 
Синопи та Амісу, що знаходилися в римській облозі [Memn. LVIII- LVIV]. 

Таким чином, Колхіда мала вагоме значення для антиримської політиці Мітрідата Євпатора. 
Значній ролі цього регіону сприяли – наявність великих ресурсів, а також вірність колхського та 
грецького населення понтійському цареві. Цей регіон залишався під владою Євпатора до 65 р. до 
н.е., коли він, залишивши Колхіду, втік на Боспор. 
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SUMMARY 

The article is dedicated to the investigation of economic resourses of the Easten part of the Black Sea 
region and the passibility of the usage of these resourses by Pontic King Mitridat in his struggle against 
Rome. Having investigated this problem the author came to the couclusion of the great variety and wealth 
of this regions resourses and the importance of Kolhida for the anti-Rome politics of Mitridat Evpator. 

 
О.М. ПЕТРИКЕВИЧ 

 
П.П.ЛЮБЧЕНКО І ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ КОРЕНІЗАЦІЇ  

В УКРАЇНІ У 1920-х – 1930-х рр. 
 
     Панас Петрович Любченко (1897 – 1937 рр.) ─ один із найбільш загадкових і найвпливо-
віших представників компартійно-радянської еліти у 20-30-х роки минулого століття. Це лю-
дина, яка за недовге, але   яскраве життя, досягла високих ешелонів політичної влади: він, 
бувши  на початку своєї політичної кар’єри  членом Центральної ради, став головою уряду 
УРСР у 1934-1937 pp., членом політбюро ЦК КП(б)У та кандидатом  у члени ЦК ВКП(б), де-
легат XV, XVI, XVII з'їздів ВКП(б), активний учасник  всіх партійних форумів КП(б)У 
в1920-1927 pp., був  удостоєний за успіхи в розвитку сільського господарства в 1935 році 
вищої нагороди СРСР ― орденом Леніна. Протягом його політичної діяльності відбувається 
еволюція світогляду, але при цьому не зазнає суттєвих змін позиція П.П.Любченка щодо ви-
рішення національного питання. При цьому  досі відсутнє ґрунтовне  сучасне дослідження 
політичної та особистої біографії цього діяча. Робота Бачинського П.П. «Панас Петрович 
Любченко: один із видатніших  партійних діячів України (1897 – 1937)», яка вийшла у 1970 
році,  має досить багато «білих плям» і підготовлена на основі марксизму-ленінізму.  Напри-
кінці 80-х ─  початку 90-х років була опублікована  низка робіт, автори яких намагались дос-
лідити саме «білі плями» у політичній та життєвій біографії Панаса Петровича Любченка (це 
статті Р.Я.Пирога,  П.П.Бачинського, Д.В.Табачника та М.О.Фролова), але й вони не відпові-
ли на всі питання. 
     Події періоду революції та громадянської війни довели важливість розв’язання радянською вла-
дою  національного питання. Навіть саме її існування залежало від конкретних кроків на цьому 
шляху. Тому, утворивши СРСР, компартійне керівництво водночас змушене було зробити певні 
поступки народам Росії – проголосити політику коренізації. Ще у 1919 році В.І.Ленін у листі до ро-
бітників та селян України зазначав, що великоросійські комуністи «повинні бути поступливими при 
незгодах з українськими комуністами-більшовиками і боротьбистами, якщо незгоди стосуються 
державної незалежності України, форм її союзу з Росією, взагалі національного питання» [1, 83]. 
     Виконуючи цю настанову вождя, ЦК ВКП(б) знайшов теоретичне обґрунтування відступу від 
намірів асиміляції. За словами Сталіна, на першому етапі раніше гноблені нації мали посилено роз-
вивати свою мову та культуру. На другому етапі повинна виникнути необхідність поряд із своєю 
національною мати одну загальну, міжнаціональну мову. І лише на третьому етапі (вже після пере-
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моги соціалізму в світовому масштабі) національні мови та відмінності почнуть відмирати, посту-
паючись місцем загальній для всіх світовій мови. 
     До національно-культурного будівництва було залучено   політичних діячів та діячів  науки і 
культури, які були щирими прихильниками українського культурного відродження. Шляхом тво-
рення української культури вони намагалися впровадити комуністичні ідеї у свідомість широких 
верств населення України.  Щоправда, над ними встановили суворий контроль. 
     Одним із представників компартійно-радянської еліти, який щиро підтримував політику україні-
зації, був Панас Петрович Любченко. Складною та трагічною була його доля. Протягом  політич-
ної діяльності відбувається еволюція світогляду від ідейних засад партії українських есерів,  
націонал-комунізму до підтримки комуністичної ідеології. Відбиток на  погляди накладають 
ті історичні події, учасником яких стає Панас Петрович (Перша світова війна, революція в 
Україні та три спроби становлення більшовицької влади). У 1949 році  В.К.Винниченко 
включив П.П. Любченка до переліку тих українських політичних діячів,  які після 1917 року 
своєю діяльністю наближали незалежність України. Говорячи про цю  незалежність, 
В.К.Винниченко писав: «Народ її захищав, захищає і буде захищати всіма і силами своїми, 
фізичними й духовними. Не емігрантські «вожді» та «міністри», а Грушевські, Скрипники, 
Єфремови, Хвильові, навіть Любченки і всі свідомі підсовєтські українці тисячами віддавали 
свою свободу, здоров'я і життя за неї» [2, 12]. 
     І хоча після ХХ з’їзду КПРС П.П. Любченко був політично і партійно реабілітований, його роль 
у процесах національно-культурного відродження замовчувалася.  
     Українізація була політикою коренізації, здійснюваною в Україні.  Але КП(б)У та її керівництво  
в 1918-1922 роках були тим середовищем, яке найменшим чином було готовим до українізації. У 
своїй монографії М.О.Фролов підкреслює з цього приводу: «Компартія, як за своїм складом,  так і 
внутрішньою доктринальною природою, була явищем чужим для української традиції. Певний ук-
раїнський елемент у КП(б)У з’явився лише в наслідок масового вступу боротьбистів». Нечисленні 
«ентузіасти української справи» серед верхівки КП(б)У, особливо О.Я.Шумський, М.М.Полоз, 
Г.Ф.Гринько, П.К.Солодуб, П.І.Буценко, П.П.Любченко, А.А.Хвиля, Ю.І.Озерський та інші, в 1920-
ті роки «мали потужний мобілізуючий вплив на хід українізації» [3, 483 ]. 
     Тому має сенс спочатку розглянути той етап життя та політичної діяльності Панаса Петровича 
Любченка, коли проходить становлення його політичних поглядів, вподобань, формування його 
життєвої позиції.  
     Українська партія соціалістів-революціонерів була заснована у квітні 1917 року.  Ідеологічна 
платформа українських есерів була  близькою молодому Панасу Любченку ─  українцю  за похо-
дженням та вихованням, прихильнику незалежності України, шанувальнику рідної мови та історії. 
Панас Петрович Любченко вважав українську мову рідною і підкреслював своє походження із сіль-
ської бідноти. Про це свідчить його обліковий бланк члена ВКП(б), складений 20 травня 1936 року 
[4]. Тому він перейшов до цієї нової партії із  всеросійської партії есерів в квітні 1917 року, тобто 
тоді, коли вона була організована. 
      В подальшому УПСР стала однією з засновниць Центральної Ради України. Щоб надати їй ви-
гляд всенародного виборного органу, лідери партії на чолі з М.С.Грушевським ввели до її складу 
певну кількість представників селян, солдатів та робітників. Був обраним членом Центральної Ради 
і Любченко. 
     Тоді, на весні 1917 року, М.С.Грушевський був для нього і партійним лідером, і  непереверше-
ним авторитетом. Ще зовсім молодий запальний хлопець бігав коридорами Центральної Ради «у 
жовтих чобітках», як іронічно про нього занотовував десь у свій щоденник Винниченко, і жадібно 
прислухався до авторитетного голови ЦР» [5, 191]. 
     Під час роботи в Центральній Раді  Панас Петрович, якому на той час було лише двадцять років,  
брав участь у засіданнях Малої Ради, на яких вирішувалися питання про ратифікацію мирного до-
говору України з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Туреччиною та Болгарією, про уповноваження 
Ради народних міністрів увійти в переговори для заключення миру з Росією ( «стоячи на становищі 
самостійної суверенної Української держави»),  про громадянство Української Народної Республі-
ки,  Закон про Українські Установчі збори [6]. 
      Згодом,  в УПСР сформувалося два крила – праве та демократичне ліве. В березні 1919 р., «ліві» 
створили  нову політичну партію, яка здобула назву Українська партія соціалістів-революціонерів-
боротьбістів (комуністів), а з серпня 1919 р. – УКП (боротьбистів).  Панас Петрович став одним з її 
лідерів. 
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      У роки громадянської війни в Україні та своєї боротьбистської молодості Панас Петрович Люб-
ченко був стовідсотковим революціонером, боротьбистом-підпільником, який критично ставився як 
до діяльності політичної еліти УНР, так і до зазіхань більшовиків на Україну. Про це свідчить, на-
приклад, його стаття в партійній газеті «Боротьба» «Комуністична робота на Україні», яка була 
опублікована 24 грудня 1919 р. У цій статті автор аргументовано критикує як політику РКП(б) в 
Україні, особливо швидку бюрократизацію апарату цієї партії та розвиток вождізму серед її керів-
ництва, так і представників національно-патріотичних сил, яких він вважав контрреволюцією і ви-
разником інтересів української та закордонної буржуазії. Особливо П.П.Любченко критикував ЦК 
РКП(б) за нехтуванням національним питанням українців і неврахуванням політичних настроїв 
українського селянства – більшості населення країни. Узагалі, Панас Петрович як автор цієї гострої 
політичної статті розкривається як людина з публіцистичним і пропагандистським талантом [3, 
511]. 
     В жовтні-листопаді 1919 р. радянська Росія та її Червона армія розпочала своє третє вторгнення 
в Україну. Більшість керівництва УКП-боротьбистів вважала, що за допомогою Червоної армії  в 
Україну повернеться радянська влада, а боротьбисти будуть визначною та єдиною комуністичною 
партією в республіці.  Молоді лідери УКП (боротьбистів) стояли на позиціях націонал-комунізму і 
не визнавали КП(б)У як українську політичну партію, об’єктивно вважаючи її філією РКП(б). У 
зв’язку з цим Центральний комітет УКП-боротьбистів 28 серпня 1919 р. звернувся до Виконавчого 
комітету Комінтерну з меморандумом про визнання боротьбистів самостійною секцією Комінтерну 
й  керівною партією в Україні.  Комінтерн відмовив боротьбистам у прийнятті до своїх лав і став на 
бік КП(б)У. Дуже швидко керівництво УКП-боротьбистів розкололося. Одна частина лідерів  ви-
ступила за об’єднання з КП(б)У; інша була проти цього; П.П.Любченко, як і значна кількість боро-
тьбистів, вагалися. Питання про подальшу долю партії повинна була вирішити ІУ Всеукраїнська 
конференція боротьбистів. Напередодні конференції, 17 лютого 1920 р., П.П.Любченко, наймолод-
ший серед лідерів боротьбистів, опублікував у партійній газеті «Боротьба» статтю, яка ще більше 
загострила дискусію серед ватажків цієї партії. П.П.Любченко писав: «Третя хвиля революції пос-
тавила нашу партію у відмінне становище від попередніх. Висунувши на порядок денний як єдині 
життєздатні наші формулювання у справі переведення революції комуністичного устрою на Украї-
ні, виявивши не шляхом диференціації політичної думки пролетаріату в бік боротьбизм, а рівно 
шляхом розбіжності думки і розкладом лав партії, що цього часу стояла на чолі української рево-
люції, вона показала, що рано чи пізно Українська комуністична партія (боротьбистів) має 
об’єднати всі комуністичні угрупування, має стати єдиною провідницею пролетарських мас Украї-
ни» [7, 138]. 
     Переговори про самоліквідацію УКП-боротьбистів і механізм переходу її членів до КП(б)У 
йшли дуже складно. У керівників боротьбистів навмисно формувалося враження, що вихідці з їх-
ньої політичної партії будуть відігравати значну роль у КП(б)У й у керівництві УСРР. Ленін вирі-
шив «приручити» керівну верхівку боротьбистів, запропонуванням Г.Ф.Гриньку, П.П.Любченку, 
О.Я.Шумському та іншим високих посад в партійно-державному апараті УСРР в разі злиття обох 
комуністичних партій на умовах більшовиків. Цей задум блискуче реалізував Раковський. У березні 
1920 року ЦК УКП(б) прийняв рішення про самоліквідацію партії [8, 82].  
     За кілька місяців на основі індивідуальних заяв у КП(б)У було прийнято близько чверті бороть-
бистів. Видатний боротьбист, пізніше ректор Київського університету С.Семко так визнавав пози-
цію боротьбистської партії в часи злиття з КП(б)У: «Саме в цей період основна маса боротьбистів й 
їхній ЦК прийняли рішення йти до КП(б)у, але йти, зберігаючи свої кадри, зберігаючи платформу з 
тим, щоб роботою всередині добитися того, що неможливо було зробити відкрито, тобто захопити 
владу в Україні в свої руки, зробити партію боротьбистів керівною партією України, вирвати Укра-
їну з рук більшовиків» [9, 267]. 
      Стрімкою була кар’єра колишнього боротьбиста Панаса Петровича Любченка. У січні 1921 року 
він очолив Чернігівський губвиконком.  Крім того, він став секретарем  губкому КП(б)У, а в 1922 
році півроку працював у Донбасі заступником голови губвиконкому.  
         Перехід Панаса Петровича Любченка на більш високий щабель у партійно-державній ієрар-
хії радянської України пов'язаний із його обранням на посаду голови окружного виконкому 
та Київської міської ради в грудні 1925 року.  
     Це було безпосередньо пов'язано із призначенням у цьому ж році керівником КП(б)У 
Л.М.Кагановича, якого Й.В.Сталін відрядив в Україну з метою забезпечення повного переходу 
більшовицького загалу республіки на свій бік у боротьбі за владу в партії та державі. 
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Л.М.Каганович виділяв серед регіональних керівників та партійно-державних номенклатур-
ників столиці тих, хто підтримував Й.В.Сталіна і його угруповання та сприяв їхньому просу-
ванню на високі керівні посади. Постійна критика П.П.Любченком Л.Д.Троцького, 
Л.Б.Каменева, Г.О.Зінов'єва та їхніх прибічників в Україні привернула до себе увагу 
Л.М.Кагановича. [10, 24] . 
     З     діяльністю Любченка У Київському окрузі пов’язані реконструкція та створення сотень під-
приємств міста та області, ліквідація безробіття, початок широкого благоустрою Києва, возведення 
Соціалістичного містечка на лівому березі Дніпра, будівництво кінофабрики (тепер кіностудія ім.. 
Довженка), моста через Дніпро, електростанції та нового залізничного вокзалу, відкриття Будинку 
вчених та першого за післявоєнні роки кінотеатру, будівництво учбових корпусів ряду вузів, приве-
дення до ладу дорожньої сіті. Любченко багать зробив для підвищення ролі Києва як крупного еко-
номічного, наукового та культурного центру. В 1926 році від обґрунтував необхідність переведення 
до Києва із Харкова ряду центральних управлінь, підприємств, наукових закладів та драматичного 
театру ім. І. Франка. За його участі були організовані нові газети «Вечірній Київ» та «Літературна 
Україна» та журнал «Жизнь и революция», зміцнило свої позиції кооперативне видавництво «Рух» 
[11, 64] .  
      Але при цьому  П.П.Любченко і його особистий товариш А.А.Хвиля не підтримали 
О.Шумського в його протистоянні з Л.Кагановичем. Більше того, вони в 1926-1927 рр. брали акти-
вну участь у розгромі та дискримінації в очах партійного загалу й населення республіки свого ко-
лишнього лідера О.Шумського, а не його опонентів. 
     На думку О.М.Фролова, це можна пояснити кар’єристськими амбіціями двадцятивосьмирічного 
голови київської окружної та міської влади Панаса Петровича Любченка. На той час він, як і біль-
шість колишніх керівників партії боротьбистів, уже опинився в колі інтриг і цинічних стосунків, які 
панували у верхівці КП(б)У[3, 615].  
     Любченко в 1926-1927 рр. дуже швидко дрейфував у бік сталінського угруповання.  В 
цей період для Панаса Петровича становиться дуже важливим, щоб швидше забули про те, 
що він у 1917-1920 рр. належав до партії боротьбистів, був членом Центральної Ради і до-
сить довго недолюблював більшовицьку партію. Тому він активно підтримав політичні кам-
панії переслідування та дискримінації опонентів Сталіна та Кагавовича.  Про це свідчать 
спогади  Г.О.Костюка про виступ Любченка з приводу шестидесятирічного ювілею 
М.С.Грушевського: «Він прийшов на ювілейне засідання вже як влада, як представник держави і 
керівної партії. Він упевнено, але шанобливо звернувся до ювілята від імені всієї України. «Шану-
ючи вас, ─ говорив він, ─ як видатного вченого нашого історика, ми, проте, не забуваємо, що був 
час, коли ви, Михайле Сергійовичу, стояли по той бік барикади. І не тільки пасивно стояли, а очо-
лювали великий націоналістичний фронт і активно боролися проти влади робітників і селян. Ми 
цього не забуваємо. Але ми шануємо вас за те, що після поразку ви збагнули свою помилку, що ви 
мали громадську мужність визнати її і повернутися на батьківщину. Ми віримо, що  ви повернулися 
щиро для лояльної наукової праці на добро і культурне піднесення робітничо-селянської України» 
[12, 187].  
      Усунення у 1927 році з України О.Я.Шумського, Г.Ф.Гринька та П.І.Буценка викликало не-
гативну реакцію серед української частини загалу КП(б)У. Щоб зменшити це незадоволення 
комуністів-українців діями Й.В.Сталіна і Л.М.Кагановича та довести, що політика україні-
зації продовжується, верхівка ВКП(б) висуває до складу ЦК на X з'їзді КП(б)У значну кі-
лькість колишніх боротьбистів, укапістів, членів УСДРП та вихідців з інших політичних пар-
тій у лавах більшовиків. Саме тоді  в листопаді 1927 року Панас Петрович Любченко був не 
тільки вперше обраний до ЦК КП(б)У, але й призначений на посаду секретаря ЦК з питань іде-
ології. 
     З приходом на цю посаду Панас Петрович ставить  свого однодумця, колишнього боротьбиста, 
прибічника політики  українізації,  Андрія Хвилю на чолі багатопрофільних культпропвідділу та 
агітпроппресвідділу. В цей час А.Хвиля стає одним з керманичів ідеологічної політики і республіці 
[13, 11] .       
     Також Х з’їзд   КП(б)У і нова посада надали серйозний поштовх партійно-державній кар’єрі та  
сприяли швидкій еволюції П.П.Любченка від націонал-комунізму до всебічної підтримки політики 
ЦК ВКП(б) стосовно України. Він брав участь  у 1927-1933 роках у розгромі національних кадрів 
творчої та наукової інтелігенції. 
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     Своїх супротивників з національного питання керівництво більшовиків завжди звинувачувало в 
«буржуазному націоналізмові», причому слово «буржуазний» у цьому словосполученні було голо-
вним. Національна політика, спрямована на пріоритетний розвиток «соціалістичної змістом, націо-
нальною формою» української культури та території УСРР (така постановка питання мала на меті 
«боротьбу з націоналізмом на два фронти»), певний час задовольняла вище партійне керівництво. 
Адже саме завдяки їй владі вдалося протягом 1927-1931 рр. знищити вільнодумство української 
інтелігенції руками самих українців. 
      П.П.Любченко активно підтримав Л.М.Кагановича і ту частину політичної еліти України, 
яка цькувала та переслідувала в 1926-1933 рр. О.Я.Шумського, М.О.Волобуєва, 
М.Й.Хвильового та інших представників так званих «націоналістичних ухилів». У 1929-1930 
рр.  П.П.Любченко був одним з організаторів процесу «СВУ», на якому виступав як громадсь-
кий обвинувач [14].   Особливо яскраво він  проявив себе  під час багатовекторної та підступ-
ної боротьби на чолі зі Й.В.Сталіним проти угрупування М.О.Скрипника в політичному керів-
ництві УСРР.  
     Після самогубства М.О.Скрипника, розгрому тієї групи політичних діячів, які концентрувалися 
навколо нього, та призначення в 1934 році П.П.Любченка головою Раднаркому УСРР, саме діячі, 
які в минулому належали до інших політичних партій, в основному УКП-боротьбистів, намагалися 
продовжувати політику українізації. За думкою М.О.Фролова політка українізації продовжувалася 
до 1937-1938 рр., коли була знищена під час масових репресій вся політична еліта радянської Укра-
їни, причетна до політики коренізації та українізації, починаючи з 1923 р [7, 225]. 
     Саме до таких представників політичної еліти УСРР і належав П.П.Любченко. Він разом із 
А.А.Хвилею, В.І.ПорайкоМ, М.С.Бачинським, Т.Ф.Таран-Гончаренком, С.П.Потоцьким та іншими 
колишніми боротьбистами ініціювали продовження політики українізації за підтримки таких впли-
вових більшовиків , як Г.І.Петровський і С.В.Косіор, що не сприяло зміцненню до них довіри з боку 
Й.В.Сталіна. 
     Це видно із  привітального слова художній нараді профспілок  у лютому 1928 року: «.. Це покла-
дає на нас дуже великі обов’язки. В чому вони полягають? В тому, що ми маємо наші пролетарські 
маси з одної частини українські, а з другої – русифіковані, маємо великі кадри серед пролетаріату, 
пролетаріату чисто російського. Звичайно, треба забезпечувати робітництву можливість користува-
тися його рідною мовою, рідним  словом, треба забезпечувати трудящим можливість мати свої 
школи, мати свої театри, мати свої драмгуртки й т. інш.».  Далі Панас Петрович зазначає, що «бути 
організатором Української Радянської Соціалістичної  Республіки – це значить брати активну уч-
асть в культурному творчому процесі, це значить опановувати мову, опановувати культуру, вивчати 
історію України …» [15, 124] . 
     Коли у 1933 році П.П.Любченко поєднує посади секретаря ЦК і першого заступника голови Рад-
наркому України, а з 1934-го року очолює уряд республіки і стає членом Політбюро ЦК КП(б)У, 
він одразу ж пропонує А.А.Хвилі перейти разом з ним з апарату ЦК до Раднаркому. Андрій Андрі-
йович погоджується і в 1933 році стає першим заступником народного комісара освіти України (то-
ді цей наркомат включав не тільки середню освіту, а й вищу школу, культурні установи, музеї, чи-
мало наукових установ тощо). Через три роки він отримує, знов-таки при підтримці Любченка, «мі-
ністерський портфель» ─ його призначають начальником Управління у справах мистецтв при Рад-
наркомі УРСР, яке виконувало функції нинішнього Міністерства культури, На цій посаді перебував 
аж до дня арешту. 
     Надзвичайну увагу Панас Петрович Любченко приділяв розвитку української культури. Протя-
гом 1927 – 1937 років за його участю розроблялися майже усі заходи ЦК КП(б)У і РНК УРСС по 
розвитку освіти, ліквідації не писемності, створенню культосвітніх, науково-дослідних проектних, 
конструкторських установ і організацій, розвитку театрального мистецтва, художньої літератури, 
народної художньої творчості. Панас Петрович цікавився репертуаром театрів, дбав про своєчасне 
виділення необхідних коштів для мистецьких колективів, не раз виступав перед письменниками, 
артистами. 
     П.П.Любченко пристрасно любив чудові українські народні пісні у виконанні хору. Тому з його 
ініціативи був розширений склад жіночого хорового ансамблю, державної заслуженої капели «Ду-
мка», зразкової капели бандуристів. Для талановитих диригентів хорових капел, ансамблів і самоді-
яльних хорових гуртків були створені курси, де вони підвищували свою художню майстерність. 
При Київській  та Одеській консерваторіях, Харківському і Дніпропетровському музичних  техні-
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кумах організовували підготовку висококваліфікованих диригентів хорів, у кожній області створю-
валися зразкові капели української народної пісні. 
     З ім’ям  Панаса Петровича пов’язано спорудження пам’ятника великому українському поетові 
Т.Г.Шевченку в Харкові.  Він очолював урядову комісію, яка ще в кінці 1933 року розглянула де-
сять проектів пам’ятника і схвалила запропонований скульптором М.Г.Манізером, за яким і був по-
будований монумент великому Кобзареві на одній з головних магістралей міста. 
     У березні 1936 року в Москві було проведено декаду українського мистецтва. На сцені Великого 
академічного театру пролунали зразки українського вокального мистецтва. Успіх гастролей Київсь-
кого театру опери та балету перевершив всі сподівання. Театр було нагороджено орденом Леніна, 
він став першим орденоносним музичним колективом у Радянському Союзі. 
     7 березня 1936 року з ініціативи Любченка Раднарком УРСС і ЦК КП(б)У прийняли спеціальну 
постанову про розвиток народного мистецтва і художньої промисловості республіки. Управлінню в 
справах мистецтв при РНК УРСС доручалося визначити найбільш талановитих учасників виставки 
української народної творчості для присвоєння їм звання майстрів народного мистецтва. З метою 
популяризації рекомендувалося видати альбом кольорових репродукцій з перших українських ра-
дянських гобеленів, а також ілюстрований альманах кращих зразків вишивання, тканин, кераміки, 
різьби по дереву. 
     Для підготовки кваліфікованих кадрів було вирішено організувати килимарську і ткацьку майс-
терню-школу в Дігтярях Чернігівської області; килимарську і вишивальну в Решетилівці, керамічну 
в Опішні на Полтавщині; декоративного малювання в Петриківці на Дніпропетровщині; вишиваль-
ну і килимарську в Клембівці на Вінниччині. При державному українському музеї створювалися 
центральні експериментальні майстерні з відділами: килимарсько-гобеленним, керамічним, декора-
тивного малювання, деревообробним; для цього вже у 1936 році було виділено 250 тисяч карбован-
ців [16, 126-130] . 
     У цей період політбюро і секретаріат ЦК КП(б)У  систематично розглядають питання про різні 
аспекти  українізації, які ініціювали П.П.Любченко та А.А.Хвиля. Прикладом цього є протокол  № 
35 засідання секретаріату ЦК КП(б)У від 26 березня 1935 року «Про виконання постанови ЦК 
КП(б)У про українізацію на металургійних заводах ім. Петровського і Азовсталі». У даній постано-
ві робота на металургійних заводах ім. Петровського і Азовсталі з питань українізації була визнана 
незадовільною, прийнято перелік заходів щодо поліпшення цього становища, зокрема  забезпечити 
проведення всієї партійно-масової і культурно-політичної роботи «в тих ланках (гуртки, школи, се-
мінари і т.д.) де є більшість українців – українською мовою», «організувати популяризацію україн-
ської літератури» тощо [17, 292] . 
     Основною метою внутрішньої політики керівництва компартії в 1929-1932 рр. було встановлен-
ня контролю над селянством, переважну частину якого становили українці. Проводячи політику 
українізації, влада намагалася довести, що вона піклується про культурний розвиток українців у 
національному питанні.  До речі, на відміну від українських політиків наступної доби тодішнє кері-
вництво КП(б)У вважало національною меншістю росіян, які мешкали на території України, а отже, 
визнавало за ними такі ж права в національно-культурному розвитку, як і за іншими нацменшина-
ми. Зусилля наркомату освіти були спрямовані на дерусифікацію партійних та радянських установ, 
освітніх та культурних закладів на території УСРР, де українці на неросійські національні меншості  
були основним населенням. Але в російських національних районах, яких в Україні в 1932 р. налі-
чувалося 8, питання про дерусифікацію, звичайно, не порушувалося [1, 83]. 
     У звітній доповіді ЦК КП(б)У за період роботи з 1934 до 1937 р. С.В.Косіор на XIII з'їзді 
КП(б)У (червень 1937 р.) підкреслив, що партія продовжувала лінію українізації як один із 
напрямків своєї політики. С.В.Косіор виділив основні напрямки цієї політики: прийняття но-
вої Конституції України, вивчення української мови працівниками партійно-державного апа-
рату, вдосконалення викладання, видання україномовних книжок, збільшення відсотка україн-
ців серед членів КП(б)У (був тоді 61%), кандидатів у члени КП(б)У (було тоді 65% ), серед від-
повідальних працівників наркоматів УРСР (було тоді 52,7%)[10, 28]. 
     Голова Раднаркому УРСР П.П.Любченко був у 1936-1937 рр. головою Конституційної комісії й 
головним доповідачем про проект конституції на Надзвичайному ХІУ з’їзді Рад УРСР 27.01.1937 р. 
Любченко бачив і розумів трагізм становища. За думкою Григорія Костюка, Панас Петрович «не 
вважав , що ідея української державності, … є приреченою. Ту нову конституцію, яку він змушений 
був подавати вищому господарю держави – з’їздові Рад – він вважав явищем тимчасовим і мину-
щим. Її формальний бік, що урізав права України як суверенної держави, він не спроможний був 
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змінити. Але сам факт наявності конституції, де ще раз узаконювалася ідея української державнос-
ті, він вважав явищем глибоко позитивним, що свідчить про непохитність відродженої Української 
держави… І це створювало пафос, оптимізм і віру у майбутнє, здавалося б, у безвихідних умовах 
смертоносної диктатури Кремля початку 1937 року». «Українська Радянська Соціалісти стична Ре-
спубліка на основі повної рівноправності добровільно об’єдналася з іншими радянськими соціаліс-
тичними республіками в союзну державу – Союз Радянських Соціалістичних Республік… За межа-
ми статті 14 Конституції СРСР Україна здійснює державну владу самостійно, повністю зберігаючи 
свої суверенні права…», «це почуття національної гордості народилося в нас разом з народженням 
радянської України, суверенної пролетарської держави»  ─ із промови П.Любченка [9, 324] . 
     Найбільш вагомі концептуальні підходи до напрямків розгортання національно-культурної ре-
форми в 1920-1930-х рр. сформулювали О.Шумський, М.Скрипник і П.П.Любченко. Вони діяли в 
різних суспільно-політичних ситуаціях, були різними особистостями. Панас Петрович Любченко, 
як і О.Шумський та М.Скрипник,   виступав за декілька  вагомих речей. Він вважав, що українська 
мова повинна домінувати  в суспільно-політичному і культурному житті. Також у нього не викли-
кало сумніву, що на всі ключові посади  республіканської та місцевої влади повинні призначатися, 
у першу чергу, етнічні українці-комуністи. Українська культура і освіта отримали  реальну підтри-
мку для розвитку. Крім того, він виступав за подальший розвиток радянської України як комуніс-
тичної держави, хоч і сурогатної за своїм змістом, у складі СРСР. 
      Часткове повернення частини лідерів політичної еліти УСРР у середині 30-х років до ідеалів 
українізації не зіграло вирішальної ролі  в ході процесу втрати Україною наприкінці 30-х рр. остан-
ніх ознак і атрибутів радянської держави. Але курс політичної еліти УСРР остаточно підірвав дові-
ру до неї Сталіна та його «гвардії».  
      Сталіна та членів політбюро ЦК ВКП(б) найбільше дратувала та обставина, що в 1934-1937 рр. 
авторитет П.П.Любченка, А.А.Хвилі, В.І.Порайка та деяких інших вихідців з інших партій КП(б)У 
був не меншим, ніж його ставлеників С.В.Косіора, П.П.Постишева, М.М.Попова, В.А.Балицького. 
Фабрикація «справи» проти Голови Раднаркому УРСР П.П.Любченка та його прихильників і вису-
ванців була повністю ініціативою керівника КП(б)У С.В.Косіора, В.А.Балицького, а пізніше й ново-
го наркома НКВС УРСР І.М.Леплевського [20, 249]. Стосовно того, що справа проти нього активно 
фабрикується, Любченко був переконаний вже в липні 1937 року. У зв’язку з намірами розгрому і 
знищення Любченка та його оточення було реанімовано питання про їхній колишній боротьбизм. 
Загибель Панаса Петровича Любченка 30 серпня 1937 року не дозволила М.І.Єжову та 
І.М.Леплевському влаштувати гучний процес проти колишніх боротьбистів у політичній еліті 
УРСР на чолі з керівником Раднаркому республіки [21, 60]. 
     Трагедія світогляду й долі цієї групи вихідців з інших політичних партій на чолі з 
П.П.Любченком у політичній еліті УСРСР полягала в тому, що вони віддали себе  служінню партії 
Леніна-Сталіна, хоча за своїм народженням, походженням, вихованням і політичними уподобання-
ми молодості (боротьбизм) продовжували залишатися патріотами України. Комунізм став для них 
тим хибним шляхом, який привів їх до розчарування, ідейного краху й загибелі у 1937-1938 рр.  
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SUMMARY 

The article devotes P.P.Lubchenko, who was statesmen, prime-minister of Ukraine in 1934-1937.  In 
the text author dedicates to role this political figure in the special feature of realization of Ukrainian na-
tional policy. So author studies a question of evolution of   views of   P.P.Lubchenko from national-
communism to communistically ideology because these changes had influence on his   political activities 
work. In the political life of Soviet Ukraine he realized   a course on Ukrainization,   took part in Party 
struggle. And as a result of these actions his personal fate was tragedian. 

 
В.Л. ЗИНЬКОВСКИЙ 

 
ПРАВДА  И  ВЫМЫСЕЛ 

 
В последние годы в печати, на телевидении, в кино появилось много материала про легендар-

ного вожака крестьянского движения на юге России и Украины – Нестора Ивановича Махно. К 120 
годовщине рождения Батьки, как любовно называли его соратники по борьбе за свободную жизнь, 
первый телевизионный канал показал двенадцатисерийный фильм «9 жизней Нестора Махно» по 
одноименному роману Игоря Болгарина и Виктора Смирнова. Почти одновременно издательство 
«АСТ Москва» издало книгу Михаила Веллера «Махно». Авторы, в силу своих знаний историче-
ских событий, попытались показать и рассказать миллионам телезрителей и читателей об одной из 
трагических страниц Гражданской войны в России 1918–1921 г.г. Более 70 лет освободительное 
движение, получившее название «махновщина», преподносилось как бандитизм, пьяный разгул 
кучки деклассированных элементов, оголтелый антисемитизм. От народа скрывалась правда о 
предводителе освободительного движения Несторе Махно, его соратниках и идеалах анархизма, 
как освобождения от всех форм власти. Участников махновского движения последовательно уни-
чтожали в застенках ЧК, ГПУ, НКВД. Руководящая и направляющая партия большевиков боялась 
инакомыслия и волеизлияния народа, глашатаем которых был руководитель освободительного 
движения – Батька Махно. 

Вызывает уважение то, что народ интересуется историей нашего государства и хочет знать 
правду о тяжелом прошлом, которое пережила многострадальная матушка Русь. Отдавая должное 
писателям и сценаристам И.Болгарину и В.Смирнову, талантливо отобразивших годы великой сму-
ты, в сериале «9 жизней Нестора Махно», в котором особенно удачно воплотил образ Н.И.Махно 
талантливый артист Павел Деревянко и хорошо подобраны артисты, исполнители других главных 
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ролей. Не совсем понятно, зачем авторы заставили ближайшего сподвижника батьки Феодосия Щу-
ся убивать первую жену Нестора Махно Настасью Кузьминичну Васецкую, да еще с ребенком, ко-
торый умер сразу после рождения, да и сама Настя прожила долгую жизнь в Гуляйполе. На родине 
Феодосия Щуся благодарные земляки открыли музей соратнику Н.Махно. 

Книга М.Веллера «Махно» начинается с обложки, на которой на фоне портрета Н.Махно и 
тачанки написано: 

... он изобрел тачанку 

... ученик князя Кропоткина 

... орден Красного Знамени №4 

... красный комдив 

... его принимал в Кремле Ленин 
В начале книги читателя предупреждают, что; « Новая книга Михаила Веллера в остросюжет-

ной форме, опираясь на сенсационные документы, рассказывает о великих и удивительных деяниях 
легендарного батьки Махно – командующего Революционно-повстанческой армией Украины, бор-
ца за свободу простого народа, убежденного анархиста». И с первых страниц начинается вымысел, 
искажающий не только биографию, но и сам образ героя, – Нестора Ивановича Махно. Характери-
зуя Нестора Махно автор пишет: «...маленький, худенький, но с напряженным лицом уличного 
зверька-отчаюги» и в подтверждение характеристики «уличный зверек» ширяет обидчика отца ши-
лом в бок,  травит собак битым стеклом, поджигает конюшню вместе с лошадьми, валит горячие 
болванки на ноги мастеру, полосует ножом руки приказчика, а, будучи взрослым, вгоняет острую 
ветку под ложечку здоровенному мужику-каторжнику и при освобождении из каторги со «скучаю-
щим выражением лица дважды стреляет жандарму в грудь». Но это только начало фальсификации 
биографии Нестора Махно и его родителей. Иван Родионович Махно, отец пяти сыновей, родился в 
1846 году. С малых лет трудился у помещика, а затем работал кучером у пана Шабельского, кото-
рый за усердие и честность Ивана Родионовича откупил его от службы в армии. Не был он горьким 
пьяницей, как утверждает автор, и умер в 1889 году, когда Нестору не было и одного года. Не мог 
пан Шабельский сечь кнутами усердного работника да еще через десять лет после его смерти. От-
бывать каторгу М. Веллер отправил Нестора Махно в Сибирь, хотя всем известно, что отбывал он 
ее в Бутырках, Еще больше досталось от автора соратникам Нестора Ивановича по борьбе за воль-
ную и счастливую жизнь. Кто и что только не писали про Льва Николаевича Задова (Зиньковско-
го)?! У Алексея Толстого он «...поэт-юморист...  вся Одесса была обклеена афишами... Имя Левки 
Задова знали на юге все не меньше, чем самого батьки Махно, Левка был палач, человек такой уди-
вительной жестокости, что Махно не раз пытался зарубить его». М.Веллер пошел дальше: у него 
Лева «Задов, а по другому 3(е)ньковский...из Одессы, а слыхали – с херсонщины. Афишу затертую 
при себе бережет: там он цирковой   артист.   А   улыбка   –   лучше   в  темном  переулке  такого   
не повстречать...преданный Махно, как пес...офицеров Левка расстреливал сам...». Зачем автору 
уходить от стереотипа созданного в прошлые годы, для него интереснее преподнести читателю от-
рицательный образ анархиста, созданный советской пропагандой. Так кто же на самом деле Лева 
Задов? Родился  он в   1883  году  в  колонии  Веселая  Новозлатовского  района Екатеринославской 
губернии в многодетной крестьянской семье. Работать начал рано, трудился чернорабочим на 
мельнице, затем каталем в доменном цехе металлургического завода в Юзовке (Донецке).  В  1913  
году был осужден к 8 годам каторги за принадлежность к партии анархистов, там взял себе псевдо-
ним – Зиньковский. По возвращении с каторги в 1917 году рабочими доменного цеха был избран 
членом Юзовского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. В январе  1918 года доб-
ровольно вступил в Красную гвардию, участвовал в боях по защите Донбасса и Царицына. В авгу-
сте 1918 года штабом Южного фронта был направлен для ведения подпольной работы в тыл к 
немцам на Украину, где связался с атаманом Махно и оставался в Повстанческой армии до 1921 
года. Занимал посты помощника командира полка, начальника контрразведки 1-го Донецкого кор-
пуса, коменданта Крымской группы, в период ликвидации войск Врангеля, был членом штаба ар-
мии Махно и его адъютантом. 28 августа 1921 года группа в количестве 77 человек, (все, что оста-
лось от Повстанческой армии) во главе с Махно, преследуемая конной армией Буденного, ушла в 
Румынию. В составе группы был и Лев Зиньковский. После трех лет эмиграции в июне 1924 года, 
группа махновцев во главе с Львом Николаевичем, перешла границу с Россией и добровольно сда-
лась властям. К тому времени были изданы амнистии в России и Украине. Всем, кто в период 
Гражданской войны сражался по другую сторону баррикад, на амнистии и рассчитывала группа 
Зиньковского. Полгода просидел в подвале Харьковского ЧК Лев Николаевич, а после освобожде-
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ния получил приглашение работать в иностранном отделе ЧК – заниматься разведкой и контрраз-
ведкой, на что он дал согласие. В декабре 1924 года Зиньковский был направлен на должность 
старшего оперуполномоченного иностранного отдела в Одесский ОПТУ. Так впервые он оказался в 
Одессе, где верой и правдой, дослужившись до звания «полковник», работал до 1937 года. По кле-
ветническому доносу 26 августа 1937 года был арестован и 25 сентября 1938 года, решением трой-
ки приговорен к высшей мере наказания – расстрелу за участие в армии Махно и в этот же день 
приговор был приведен в исполнение. 

Пишу об этом подробно потому, что жизнь заставила меня, сына Льва Николаевича Зиньков-
ского (Задова), изучить материалы, связанные с махновщиной, как уникального явления периода 
Гражданской войны. 34 года я, участник Великой Отечественной войны, офицер Советской Армии, 
занимался реабилитацией не только отца, но и всех тех, кто встал под черное знамя анархии. Борьба 
за восстановление честного имени отца продолжалась с 1956 по 1990 годы, когда «...дело по обви-
нению Зиньковского-Задова Льва Николаевича арестованного 4 сентября 1937 года, пересмотрено 
Пленумом Верховного Суда 29 января 1990 года. Приговор Военной коллегии Верховного Суда 
СССР от 25 сентября 1938 года в отношении Зиньковского-Задова Льва Николаевича отменен и де-
ло по обвинению его по ст. ст. 54-1"б", 54-8 и 54-11 УК УССР прекращено за отсутствием в его 
действиях составов преступлений, а по ст. 54-13 УК УССР – вследствие акта амнистии». Через не-
которое время мне прислали документ датированный 29 сентября 1938 года. Именно здесь постав-
лена точка в жизни замечательного человека, борца за всеобщее равенство людей, анархиста по 
призванию, – Льва Николаевича Зиньковского-Задова. Привожу этот документ полностью: 

 
СПРАВКА 

Зиньковский-Задов Лев Николаевич приговором выездной сессии Военной коллегии Верхсу-
да в Киеве от 25 сентября 1938 года осужден к ВМН 

Приговор приведен в исполнение, 
врид нач, 1 спецотд. НКВД УССР 
лейтенант госбезопасности (Славин) 
 
Государство делало все возможное, чтобы скрыть правду об уничтоженных в годы репрессий 

людей. Родным и близким сообщали, что арестованный осужден на 10 лет без права переписки, как 
дали ответ и на запрос в 1939 году о судьбе отца и, чтобы окончательно скрыть следы в 1956 году, 
прислали свидетельство о смерти Зиньковского-Задова Льва Николаевича, в котором указано: дата 
смерти 17 марта 1942 года. Причина смерти – перитонит. Свидетельство выдано через 18 лет после 
так называемого суда и расстрела. 

Походя, в свей книге Михаил Веллер вымазал грязью и руководителя Гуляйпольской группы 
«Бедных хлеборобов» анархо-коммуниста Вольдемара Антонии, уличив его в присвоении денег, 
предназначенных на приобретение оружия. 

Возникает вопрос: зачем понадобилось автору искажать историю и образы реально живших 
людей? Какую цель он преследовал, перепечатывая вымыслы периода «социалистического реализ-
ма»? Сколько еще необходимо времени, чтобы донести до народа правду нашей истории? 

 
SUMMARY 

The paper is devoted the problem of the truth and false in the describing of  “Mahnovshina” phe-
nomena. 

 
С.С. ДІДИК 

 
ПРОМИСЛИ ТА РЕМЕСЛА  

В НОВОСЛОБІДСЬКОМУ КОЗАЦЬКОМУ ПОЛКУ (1752–1764) 
 

Новослобідський козацький полк (1752–1764) – козацьке формування, організоване російсь-
ким урядом на території так званих «Задніпровських місць» – землі у межиріччі Дніпра й Південно-
го Бугу, що в 1732 році відійшли до Росії [25, с. 351-352]. Намагаючись залюднити землі Південної 
України, російський уряд вирішив оселити на території “Задніпровських місць”, які вважалася пус-
туючими, іноземних колоністів (сербів, хорватів, волохів). Майбутнє поселення було названо Новою 
Сербією [19, с. 570-577, 581-585, 625-626]. Але на територіях, наданих під поселення сербів, жило 
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українське населення, були засновані населені пункти, будувалися церкви та господарчо освоювали-
ся землі. Оскільки це українське населення оселилося тут “безуказно”, то Сенат наказ висилити з 
території “Задніпровських місць” в “прежние места”, тобто в Малоросію. Українська людність по-
винна була продати своє майно прибульцям-сербам і звільнити ці території протягом півроку [19, с. 
570-577, 729-731].  

Але українське населення починає тікати за межі Російської імперії в Польщу, також на За-
поріжжя і на території, які розташовувалися південніше Нової Сербії [14, арк. 2-3]. Щоб не допусти-
ти цих втеч (оскільки край був і так малозалюднений), уряд приймає компромісне рішення й ор-
ганізовує з української людності Новослобідський козацький полк, за прикладом козацьких полків 
Слобідської України [22, с. 64–65;125–127]. Створюючи Новослобідський полк, уряд прагнув ре-
алізувати кілька завдань: 

1. Поставити під військовий і адміністративний контроль значну масу українського населення, 
які жили в «Задніпровьких місцях», і не допустити їх втеч за кордон. 

2. Використати це населення для військової охорони південних кордонів. 
3. Залучити це населення також до процесу колонізації південних територій.  
Оселяючись південніше Нової Сербії, українське населення засновує ряд нових населених 

пунктів. Поступово населення полку зростає. Новослобідські мешканці активно взялися за госпо-
дарське освоєння краю. Вони розорюють цілинні землі, розводять худобу, починають займатися 
торгівлею і ремеслом, заводять різноманітні промисли в колишніх «Задніпровських місцях».  

Зважаючи на той факт, що господарська діяльність населення Новослобідського полку – тема 
досить широка і об’ємна, в цій статті ми хотіли б приділити увагу таким аспектам новослобідського 
господарства, як розвиток промислів і ремесел в полку. 

Питаннями, пов’язаними з заселенням і господарським освоєнням пустуючих земель займали-
ся як російські, так і українські історики. Дослідження колонізаційних процесів привертало увагу 
науковців в XIX–XX і навіть ХХІ століттях. Але досить невелика кількість дослідників звертала ува-
гу на такого суб’єкта колонізації, як Новослобідський козацький полк. І ще менша кількість істо-
риків намагалася дослідити господарські зайняття населення Новослобідського полку. Серед нау-
ковців, які приділили увагу господарській діяльності новослобожан ми зустрічаємо такі відомі і ма-
ло відомі прізвища як  А. Скальковський, А. Пашутін, В. Ястребов, Феодосій Макаревський, 
М. Ткаченко, Н. Полонська-Василенко, С. Шамрай, В. Пірко і інші. 

Досліджуючи промисли і ремесла, ми використали як опубліковані («Полное собрание законов 
Российской империи», «Сенатский Архив», «Архів Коша Нової Запорізької Січі», «Щоденник подо-
рожі І.А.Гільденштедта Єлизаветградською провінцією (травень – липень 1774 року)» і інші), так і 
неопублікованими джерелами (фонди «Архів фортеці Св. Єлизавети» та «ЗООИД» Інститут рукопи-
су Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, фонди «Київської губернської канцелярії» 
та «Генеральної військової канцелярії» Центрального державного історичного архіву України у 
м. Києві). Особливо звернемо увагу на «Щоденник подорожі І.А.Гільденштедта Єлизаветградською 
провінцією…». І.А. Гільденштедт (1749-1781) – доктор медицини, вчений-природознавець, перебу-
ваючи на службі у Петербурзької Академії, як керівник наукової експедиції у 1768–1774 роках 
здійснив подорож по Україні [16, с. 15]. А в травені – липені 1774 року подорожував Єлиза-
ветградською провінцією і залишив цікаві і корисні свідчення про природно-кліматичні умови, про 
флору та фауну краю, а також про господарські заняття колишнього новосербського і новослобідсь-
кого населення. 

На території полку новослобідські мешканці починають заводити промисли і ремесла. Так, 
права новослобідського козацтва на заняття промислами були офіційно підтверджені російським 
урядом. Старшині і сотникам дозволялося “мельницы, хутора, винокурни и шинки строить” [9, арк. 
33]. Рядовому ж козацтву дозволялося займатися рибальством, бджільництвом та іншим.  

Поширеним видом промислу було бджільництво. Ф.Макаревський згадує, що мешканці сло-
бод Бородаївки, Калужинки, Мишуриного Рогу, Деріївки займалися бджільництвом [26, с. 299-300, 
307, 324]. Вулики намагалися розташувати в лісах і лісках. Часто в якості вуликів слугували липові 
колоди [16, с. 23].  

Доволі поширеним видом промислу було рибальство. Рибу ловили як для власного вжитку, 
так і для продажу, в тому числі за кордон. Козаків заохочували спеціально копати стави і пруди і 
розводити в них рибу [4, арк. 79]. Ще задовго до утворення Новослобідського полку, рибальством в 
“Задніпровських місцях” займалися запорізькі козаки [2, с.65-66; 24, с. 154]. Рибальством займалися 
як прості козаки, так і старшина. У Дніпрі водилися такі види риб: стовпець, лин, карась, білориби-
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ця, мирон, щука, окунь; рідше траплялися короп, сом, минь, судак, йорж. Осетрів ловили великими 
сітьми з весни до липня. У невеличких затоках Дніпра після того, як спаде вода, ловили решту різ-
новидів осетрових: гостроносий осетр (в’яз), тупоносий осетр (турпалом), севрюга (пеструга), стер-
лядь (чечуга або вирезуб) [16, с. 38]. Окрім Дніпра, багато риби ловилося в його притоках – Омель-
нику, Домоткані, Самоткані та інших великих ріках – Інгульці, Великій Висі, Синюсі та Південному 
Бузі [11; 29, с. 273; 30, с. 123, 124, 132, 133]. В Бузі ловилося багато осетрових та інших видів риб – 
найчастіше ловилася бішенка, коропи, вирезуби, рибці. У запрудах на Чутці та Ірклеї водилися ка-
рась, щука, лин та раки. Біля Великої Висі ловили раків [16, с. 23, 30, 32]. Сотник слободи Орел 
В.Черниченко мав “загаченный гард” на Південному Бузі та ловив чимало вирезубів, яких навіть 
постачав до столу коменданта Г.Толстова. Хоча сам сотник в своїх листах до коменданта писав, що 
він насправді, небагато риби ловить, але він приховав частину правди раків [31, с. 576]. В 1762 рокі 
запорожці розкидали гард сотника Черничекна і відібрали аж 27 возів риби раків [1, с. 64]. Іноді 
населення спеціально будувало греблі – для лову та розведення риби. Греблі також використовува-
ли як місця водопою для худоби раків [16, с. 29].  

Населення полку займалося полюванням і звіроловством. В документах ми зустрічаємо згадки 
про мисливський промисел новослобожан. Полювали на дичину і звіра, а також ловили живих зві-
рів. В травні 1761 року комендант М.Муравйов писав до сотників і козаків полку і просив ловити 
йому за винагороду живих оленів, кіз, сугаків. Сугак або сайгак – висока, струнка, швидконога по-
рода диких овець раків [15, с. 604-605]. А в 1763 році з фортеці Св. Єлизавети був посланий на За-
поріжжя мисливець, який мав наловити живих оленів раків [23, с. 149]. Ми припускаємо, що живих 
тварин планували відправити до Петербурга, до імператорського звіринця. В донесенні Коша геть-
ману К.Розумовському від листопада 1763 року згадується проведення полювання на дичину в Но-
вій Сербії і Новослобідському полку[27]. 

Новослобідські козацькі старшини і сотники займалися таким традиційним видом промислу, 
як виготовлення спиртних напоїв – ґуральництвом і винокурінням [9, арк. 33]. Незважаючи на те, 
що в документах ми зустрічаємо чимало згадок про спиртні напої – «гаряче вино», «просте вино» 
[28, арк. 1-20; 6, арк. 15-15зв.; 7, арк. 6], тобто горілку – проте інформації про виробництво цього 
продукту майже немає. Це не означає, що його зовсім не було, але вірогідно виробляли спиртні на-
пої в незначній кількості. Тому, щоб задовольнити попит на горілчані вироби, чимало цієї продукції 
завозилося в Новослобідський полк і Нову Сербію з сусідніх територій – Польщі, Молдавії, Валахії 
і Гетьманщини. Так, горілка і вина становили значну частину товарів, які привозилися в полк [18, с. 
177; 28, арк. 1-20].  

Досить розвиненим було млинарство, мірошництво. В полку існувало кілька видів млинів: 
1) водяні – стояли на греблях і річках; 2) лодейні; 3) вітряки [4, арк. 81]. Млинами володіли перева-
жно козацька старшина. Так, млин був у ротмістра Іванченка [13, арк. 12], а сотник слободи Борода-
ївки Даниленко мав лодейний млин [29, с. 263]. З указу Сенату від 27 грудня 1761 року ми дізнає-
мося, що новослобожани заводили млини і на незаконно захоплених запорізьких землях [20, с. 877]. 
Цінну інформацію про розвиток млинарства може нам повідомити “Щоденник...” Гільденштедта. 
Серед промислів вчений виділяє борошняний як найбільш розвинений. Найефективніше, на його 
думку, працювали водні, “плавучі млини”, побудовані на річках, яких було чимало в Новослобідсь-
кому полку [16, с. 18]. 

І.Гільденштедт згадує, що були цілі млинарські греблі. Такі греблі були побудовані на річ-
ці Висі, поблизу слободи Добрянки, на р. Синюсі. Мандрівник відзначив вміння тубільних мешкан-
ців використовувати навіть досить мілкі річки для спорудження млинів. На дніпровських кручах 
були й млини-вітряки, але вони давали гірші результати [16, с. 18, 21, 27, 29, 31].  

На території Новослобідського полку розвивалися і ремесела. Але про ремесла маємо значно 
менше інформації. Зустрічаємо лише поодинокі згадки, або ж якісь події, які стосувалися ремісни-
ків.  

За термінологією ХVIII століття ремісників називали «художниками» [21, с. 193]. Саме будів-
ництво фортеці Св. Єлизавети передбачало залучення значної кількості ремісників і майстрів буді-
вельних спеціальностей. Ремісників для будівництва вербували в Гетьманщині. Так, ми зустрічаємо 
наказ про будівництво фортеці Св. Єлизавети від 3 травня 1754 року, в якому окрім направлення на 
роботу малоросійських козаків передбачалося також направити “работных и мастеровых лю-
дей”[22, с. 263-264]. Ми ознайомилися з проханням коменданта фортеці Св. Єлизавети О.Глєбова 
до головного командира Нової Сербії І.Ф.Глєбова. О.Глєбов просив прислати ковальський інстру-
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мент і 10 пудів заліза “для казенной надобности” – тобто для робіт, пов’язаних з будівництвом фор-
теці [5, арк. 5].  

В березні 1759 року інженер-підполковник Менцеліус, який керував будівництвом Єлизаве-
тинської фортеці, звітував новому коменданту Ф.Юсту про хід будівництва і укріплення фортеці. В 
звіті Менцеліус згадав столярів і людей різних художеств [8, арк. 29-29зв]. 

Самі роботи по будівництву і укріпленню фортеці кілька разів призупинялися, згорталися, а 
через деякий час знову поновлювалися. Вірогідно, що частина цих ремісників вирішила не поверта-
тися додому, а залишитися і оселитися в новозаснованих слободах і поселеннях, тим більше, що як 
Нова Сербія, так і Новослобідський полк, на перших порах гостро відчували потребу в людях ремі-
сничих спеціальностей.  

В травні 1763 року велися роботи по будівництву Архангелогородського карантинного буди-
нку. Для будівництва будинку передбачали використати 100 особливих робітників (майстрів) [22, с. 
259-260]. 

В одному документі про стан справ у Новосербських полках в 1762 році згадуються і люди 
ремісничих спеціальностей – столяри, токарі, теслярі, каменярі, бондарі, паяльщики, пороховщики, 
ковалі і інші [10, арк. 20]. Хоча документ відноситься до історії Новосербського корпусу, але реміс-
ники перелічених спеціальностей були наявні і в Новослобідському полку. С.Шамрай називає такі 
ремісничі спеціальності, які існували в полку: слюсарі, теслі, ковалі, коновали [29, с. 261].  

Припускаємо, що в Новослобідському полку, як і в сусідній Новій Сербії не вистачало людей 
ремісничих спеціальностей. Так, наприклад, у вересні 1762 року Полкова слобідська канцелярія ро-
зшукувала по сотнях і слободах скляра для підгонки вікон в будівлі канцелярії. Ми ознайомилися з 
відповіддю сотника К.Вовка, який доповів, що в його слободі склярів немає [12, арк. 19-19зв]. Ре-
меслом займалися і греки – мешканці приміської слободи фортеці Св. Єлизавети. Про рівень розви-
тку ремесел греків нам свідчить наявність цехової організації в кінці 1750-х років. На жаль важко 
встановити, якими саме ремеслами займалися греки [32, с. 673-674, 681].  

В указі про заснування Новоросійської губернії від 22 березня 1764 року також згадуються 
цехи. Наявність цехів свідчить про значний розвиток ремесел. Вірогідно, що цехи з’явилися з сере-
дини 1750-х років. 

Дослідник А.Пашутін подав інформацію про спробу пошуку і добування корисних копалин на 
території Новослобідського полку. В листопаді 1763 року комендант фортеці Св. Єлизавети 
А.Ірман довів до відома населення полку наказ генерал-поручика О.Мельгунова – шукати каміння, 
яке буде придатне для будівництва житла, а також торф. Тим, хто знайде поклади цих корисних ко-
палин, обіцялася винагорода в 100 карбованців, а також право отримати ці поклади у власність для 
організації “заводу” – підприємства, яке буде видобувати ці корисні копалини. Таким чином, фор-
течне начальство намагалося знайти заміну дефіцитним лісоматеріалам [17, с. 16-17]. Своєю про-
мислово-ремісничою діяльністю населення Новослобідського формування робило внесок у еконо-
мічний розвиток південного регіону. Займаючись промислами і ремеслами населення полку не 
тільки економічно освоювало «Задніпровські землі». Воно ставало заможнішим, отримувало значні 
прибутки і матеріальні блага від своїх занять. Де які з промислів були дуже прибутковими (напри-
клад, рибальство). В Новослобідському полку були представлені такі види промислу: бджільницт-
во, рибальство, млинарство, винокуріння і гуральництво, мисливство і звіроловництво. Найбільш 
розвиненими, на нашу думку, були млинарський і рибальський промисли. Населення полку займа-
лося і ремісництвом, але в цілому воно не набуло значного розвитку і по слободах відчувався брак 
людей ремісничих спеціальностей. Виключення може становити хіба що ремісництво греків форте-
ці Св. Єлизавети, в яких була навіть цехова організація. Вірогідно потужності ремісничого вироб-
ництва були незначними і основному ремісничі вироби виготовлялися для задоволення потреб на-
селення полку.  
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SUMMARY 
The article is devoted to history of the Novoslobidsciy cossack regiment, namely development of 

trades and handicrafts on the territory of regiment. The Novoslobidsciy cossack regiment (1752-1764) is 
the cossack forming organized Russian government on territory between Dnepro and South Bug. By the 
tradial-handicraft activity of population of the Novoslobidsciy regiment did payment in economic devel-
opment of south region. In the Novoslobidsciy regiment most developed, in our opinion, were mill and 
fishing trades. By an artisan did not acquire considerable development and basic handicraft wares were 
made for satisfaction of necessities of population of regiment. 
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ВПЛИВ УКРАЇНСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ НА ПОЛІТИЧНЕ ТА КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ 

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ ГЕТЬМАНАТУ 
П. СКОРОПАДСЬКОГО 

 
У 2008 р. ми відзначаємо 80-річчя виникнення Української держави чи Гетьманату Павла 

Скоропадського. Хоча це державне утворення проіснувало менше року, воно залишило по собі 
помітний слід в історії України.  

Дослідженню різних аспектів Української держави П. Скоропадського присвячено багато на-
укових розвідок. Частина з них стосується і південноукраїнської проблематики. Але дослідники, на 
жаль, недостатньо часто звертаються до неї. Зокрема, можна назвати лише декілька десятків науко-
вих статей, у яких історики досліджують окремі сюжети історії Півдня України за часів Гетьманату 
П. Скоропадського. 

В умовах Гетьманату в освітньо-культурній сфері Південної України відбулися суттєві пози-
тивні зрушення. Аналіз цих процесів буде неповним без розгляду історичних сюжетів, пов'язаних з 
перебуванням, культурно-просвітницькою та політичною діяльністю Українських січових стрільців 
і Запорізького корпусу у регіоні. Цим аспектам присвячена наша наукова стаття.  

Свій внесок в дослідження цієї проблеми внесли Ю. Терещенко, Т. Осташко – автори моно-
графії, присвяченої діяльності Вільгельма Габсбурга [11] та І. Вівсяна – автор посібника для вчи-
телів «Українські січові стрільці на Єлисаветградщині» [1]. Однак спеціальної наукової розвідки 
присвяченої культурно-просвітницькій та політичній діяльності українських військових у півден-
ноукраїнському регіоні у 1918 р. немає. 

У лютому 1918 р. Українські січові стрільці у складі австрійської армії перейшли через Збруч. 
З весни 1918 р. військову групу австрійської армії, до складу якої був включений легіон УСС, очо-
лив Вільгельм Габсбург. Представник однієї з найбільш древніх європейських монархічних дина-
стій, онук австрійського імператора Франца-Йосифа І і рідний племінник останнього імператора 
Австро-Угорщини ерцгерцог Вільгельм Габсбург в середовищі українських військових за давньою 
козацькою традицією отримав ім’я Василя Вишиваного. 

У квітні 1918 р. військова група Вільгельма Габсбурга фактично без бою зайняла Херсон. За 
кілька днів УСС рушили вверх по Дніпру до Олександрівська, який після короткотривалих запек-
лих боїв з більшовицькими частинами був взятий об'єднаними українськими і німецькими 
підрозділами. В районі Олександрівська усуси перебували протягом майже двох місяців. Тут В. 
Габсбурга (Василя Вишиваного) і Українських січових стрільців доля зводить з частинами За-
порізького корпусу Армії УНР (командував генерал О. Натіїв) у складі 2-го Запорізького піхотного 
полку на чолі з полковником П. Болбочаном та Запорізького полку кінних гайдамаків ім. К. 
Гордієнка на чолі з полковником В. Петрівим, що були розквартировані в Олександрівську після 
Кримського походу [4,с. 84].  

До складу 2-го Запорізького полку під командуванням П. Болбочана, після падіння Централь-
ної Ради, увійшов окремий курінь Січових стрільців, створений з числа розформованої охорони 
Центральної Ради, яким командував Р. Сушко. Хоча Стрілецька рада відмовилася присягнути геть-
манові Скоропадському, цей підрозділ вирішив продовжити службу в українському війську. Вклю-
чення його до складу запорожців сприяло встановленню тісних контактів між військовими Галичи-
ни та Наддніпрянщини. Дбаючи про підвищення фахового рівня кадрів полку, П. Болбочан від-
ряджав своїх старшин для вербування військовиків розформованих галицьких частин та військово-
полонених галичан, які перебували на Наддніпрянщині [7,с.30].   

В. Габсбург згадував: «В Олександрівську стояли 1-й і 2-й запорізькі полки, в яких теж слу-
жили галицькі офіцери… В тих кругах обертався я два місяці. Мої УСС дуже близько жили з тими 
групами й разом робили прогульки на "Січ" (острів Хортиця – Авт.), разом там виставили хрест і 
т.п.» [4,с. 84].  
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І в Олександрівську, і на Мелітопольщині, і в Слов’янську, куди Запорізький корпус передис-

локовувався, освічені козаки і старшини вели активну просвітницьку роботу, встановлюючи зв’язки 
з місцевими «Просвітами», створюючи бібліотеки, організовуючи вистави з української класики, 
навчаючи грамоті місцевих селян і навіть впливаючи на мову богослужіння. Командир гайдамаць-
кого полку ім. К. Гордієнка, що входив до складу корпусу, В. Петрів описав випадок у Дмитрівці 
біля Мелітополя: «Панотець Дмитрівської церкви, який при нашому прибутті виголошував пропо-
відь "по вченому", тобто по-російськи з домішкою слов’янських слів, під впливом гайдамаків пе-
рейшов на мужицьку українську мову, на що селянство зауважило, що якось і "Писанія" зрозумілі-
шими стали» [6, с.537].  

 Генерал Петрів пише про «буйну просвітню діяльність», яка проводилась українськими 
військовими на Олександрівщині. Так зусиллями офіцерів Запорізького корпусу «склалася теат-
ральна селянсько-гайдамацька трупа, яка готовила до постановки "Назара Стодолю", "Гостя з Запо-
рожжя" та інші вистави. Гайдамаки створювали в селах мандрівні бібліотеки, поширювали україн-
ські книжечки серед жителів краю, обговорювали з ними "останні події та завдання, які під ту пору 
стоять перед селом"» [6, с.546–548]. 

Значну культурно-просвітницьку діяльність на Півдні проводили також Українські січові 
стрільці, які мали дружні стосунки з козаками і старшинами Запорізького корпусу. У розмові з Я. 
Окуневським (суспільно-політичним діячем та письменником з Буковини) В. Габсбург зазначив: «В 
сусідстві з нами стояла українська дивізія Натіїва. Це була щиро українська дивізія. Мої відділи, 
головно Січові Стрільці, жили з ними в дуже близьких зносинах. Просто приятельських» [5, с.93]. 
Очевидці свідчили про значний вплив усусів на південноукраїнське населення. Стрілець 
М. Заклинський у своїх спогадах згадував про викладацьку діяльність січовиків на курсах україно-
знавства для залізничників, роботу з упорядкування бібліотеки «Просвіти», співпрацю в українсь-
ких газетах Олександрівська [3, с.64]. Усуси співпрацювали з редакцією Олександрівської газети 
«Січ», якій надали щедру грошову допомогу. У міському парку проходили гуляння при звуках 
стрілецького оркестру [8.–24травня]. Як згадував В.Щуровський, «після цілоденної праці та війсь-
кових занять, заповнювалася зала Народного дому, у якій грав український театр» [13, с.42]. У при-
ватних домах за участю усусів відбувалися «товариські сходини та чайні вечері». Навколишні села 
запрошували до себе Січових стрільців і спільно організовували читальні, освітні гуртки, театральні 
вистави. У с. Біленькому усуси приймали участь у похованні загиблих у боях з більшовиками. 
«Молодь того села брала участь в боях за Олександрівськ разом з УСС. Домовини жертв наступу на 
власних плечах винесли на високу козачу могилу. Місцевий панотець відслужив по них панахиду, у 
супроводі сільського хору. В похоронах брало участь все село, жінки і діти».  

В нових умовах підвищився попит на українську книгу. Незважаючи на всі перешкоди, 
українське друковане слово швидко знаходило тисячі нових прихильників в містах і селах регіону. 
«Пробудження й відродження українських мас мало в чому виявлялося так ярко, як у попиті за 
книжками. Хоча книжки, привезені з Києва, були дорогі, тут розхапували їх у мить. І найбільша 
кількість була замала. З міста (Олександрівська. – Авт.) забирали книжки сільські кооперативи та 
зразу находили на них купців. Ненаситна була тоді українська провінція, розбуджена з 200-літнього 
сну. Цей ніколи раніш небувалий попит на книжку дозволяв надіятися, що видавничу справу 
вдасться поставити в нашій державі на висоті, гідній великої нації», – писав М. Заклинський [3, 
с.65]. До місцевих бібліотек і книгарень надходили книги і з Західної України. Привозили їх також 
Січові стрільці. Книги з Галичини були втричі, а то і вчетверо дешевші й розходилися дуже швид-
ко. «Олександрівські просвітяни зацікавилися привезеними книжками. Кого з просвітніх діячів 
відвідував я в ті дні, всякого заставав за галицькими виданнями», [3, с.65] – продовжував він. 

Олександрівськ швидко набирав український вигляд. З’явилися вивіски українською мовою. 
Як згадував В.Щуровський, «навіть деякі єврейські сім’ї приєднувалися до загального настрою. Ба-
гато зросійщених інтелігентських домів почали між собою в щоденному житті вживати українську 
мову» [13, с.42]. 

В. Габсбург зазначав у своїх мемуарах, що «територія давнього Запорожжя має несподівано 
свідоме українське населення. Я розмовляв з селянами, особливо в околицях Царицинського Кута, і 
переконався, що традиція українського козацтва там дуже жива. В усім пробивається у них та ста-
рина. Багато оповідає, що його дід чи прадід був на "Січі". Кожний гордиться тим, що він з вольно-
го козацького роду» [4, с.85]. 

На початку травня 1918 р. за участю Запорізького корпусу і Українських січових стрільців у 
с. Царициновому Куті було організоване грандіозне гайдамацько-селянське свято, на яке запросили 
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гостей з навколишніх сіл і Павлограда, Олександрівська й Мелітополя. У програмі був військовий 
парад, спільний обід селян і війська, вистава, масові гуляння. Була організована лотерея на користь 
місцевої української читальні. Прибуток, який склав понад 5 000 крб., було передано в розпо-
рядження Царицино-Кутської «Просвіти» [8.–23 червня].  

На свято приїхало багато гостей, в тому числі з Мелітополя та Олександрівська. «Спускаюсь з 
крутого Канкринівського спуску (в Царициновому Куті – Авт.) і бачу – як все поле вкрите, куди не 
глянь, їздцями, возами, гарматами; береги мають безліччю хусток, цвітуть білими сорочками, маль-
овничими хустками на жіночих головах. До того ще піп із власного почину вдарив у дзвони... », – 
згадував генерал В.Петрів [6, с.551]. А ось як він описує завершення свята: «Починається гулянка 
(фестин). Ось стоїть віз з бочками, а коло нього воли і засмальцьований дьогтем чумак. Він при-
прошує до пива. Там знову старий Запорожець цідить для охочих із бочівок на високих ногах 
горілку і вишнівку; під повіткою циган з якимись солодощами та жидівський похідний крам з вся-
кою всячиною, шатро з ворожкою, фокусники. Дальше бандуристи, а за ними лірники, якась лоте-
рея, яку уладили сільські дівчата на дохід школи, а далі сільська музика грає, гуде бубен, плаче 
скрипка, промовляє бас – і дають муки закаблукам хлопці-гайдамаки та дівчата» [6, с.548–551]. На 
В. Габсбурга, який довго спілкувався з місцевими жителями, свято справило незабутнє враження. 

20 травня 1918 р. в міському саду Олександрівська було організоване прощальне свято, на 
якому були присутні П. Болбочан, В. Габсбург з усусами, представники української влади міста, 
делегати військових частин, представники української інтелігенції міста. Лунала українська мова, 
дзвеніли українські патріотичні пісні. Ця подія знайшла відображення на сторінках місцевої преси: 
«Дружня розмова велася до пізньої ночі. Грали дві оркестри, козацький і оркестр Січовиків. Майже 
всі музичні композиції були основані на народних мотивах. Компонував їх переважно симпатичний 
капельник – січовик Гайворонський. Козацький оркестр своїм виконанням і репертуаром залишив 
також гарні враження у слухачів. Архикнязь говорив весь час по українськи» [8.–24 травня].  

10 червня 1918 р. корпус УСС було перекинуто в район Єлисаветграда. Тут також продовжи-
лась наполеглива культурно-освітня праця, насамперед у середовищі українського селянства. Вдова 
І. Карпенка-Карого С. Тобілевич так описала цю подвижницьку роботу: «Під проводом старших, з 
участю знавців свого діла: артистів, співців і музик, позаводили вони виклади шкільної науки для 
дітей і дорослих, світляні картини, концерти, театральні вистави й народні гулянки. Було творене 
спільною працею велике діло культури, що зацікавило й привабило до них всю околицю…» [11, 
с.21]. 

Передислокація УСС на Херсонщину була невипадковою. Вона відбулася в той момент, коли 
в північній Херсонщині розгорнулись активні селянські виступи. Австрійці вимагали від УСС 
участі у карних експедиціях на села. Однак, симпатії УСС були пов’язані з українським селянським 
повстанським рухом, а сам ерцгерцог Вільгельм намагався переконати австрійські і німецькі власті 
в тому, що цей рух не був більшовицьким за характером, а спрямовувався на задоволення земель-
них потреб українського селянства. В цьому Січові стрільці змогли впевнитися на практиці. Наве-
демо для прикладу тільки один красномовний факт. Друга сотня Січових стрільців отримала наказ 
роззброїти ряд сіл на Херсонщині та арештувати 33 особи, що значилися у прикладених списках як 
більшовики. При перегляді списку кидалося в вічі те, що багатьом з них закидалася в вину участь в 
революційних подіях 1905 р. В результаті, Січові стрільці не заарештували жодну особу, а щоб 
якось виправдатись за це перед командуванням, заступник сотенного хорунжого Калина склав про-
токоли допитів осіб, що були в списку. «Це були найінтелігентніші люди тої округи: члени Цен-
тральної Ради, кооператори, вчителі й найактивніші селяни» [2, с.73]. Чимало переслідуваних авст-
ро-німецькою військовою адміністрацією представників української інтелігенції, селянства знахо-
дило собі притулок в середовищі УСС.  

Як наслідок відбувалося напруження в відносинах Січових стрільців з окупаційною владою. 
Австро-німецьке командування отримувало численні скарги російських і польських поміщиків, які 
були незадоволені гуманним поводженням стрілецтва з селянством. В.Габсбург в своїх мемуарах 
відверто писав, що його відносини з окупаційною владою ускладнювалися тому, «що я не вико-
нував наказів робити карні експедиції» [4, с.85]. 

Січові стрільці не приймали участі в розправах над українським селянством Півдня України, 
у відповідь на це місцеве населення приязно ставилося до усусів. «Прийшла сотня до одного з по-
встанських сіл, – згадував у своїх спогадах Мирон Заклинський, – Село порожнє, хати зачинені. 
Тоді почали грати стрілецькі музики. Стрільці заспівали. Надійшла якась баба. Стрільці поговорили 
з нею, вона побачила, що не мають злих намірів і пішла між хати. Згодом повиходили селяни зі 
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сховків, жінки та старі, бо всі молоді чоловіки пішли в повстанці. Ввечері танці, співи – населення 
зовсім заспокоїлося. Другого дня, як сотня вирушала обдарували її харчами і випроводжали за се-
ло» [3, с.63]. В іншому селі, в якому була напередодні вирізана австрійська кіннота, було зібрано 
селянський схід на якому один із старшин Січових стрільців переконав селян у необхідності здати 
добровільно хоча б частину зброї. «Прийшли ми в село. Мої Січові Стрільці розійшлися по селу. 
Розбалакалися з селянами. В селі настав порядок і мир. Вітали нас хлібом і сіллю і гостили. І так 
скрізь, де іде по Україні відділ Січових Стрільців. 

Тут треба такту, тільки такту і розуміння душі українського селянина. А мої Січові Стрільці, 
то чудо, як вони вміють поводитися. В розбурхані, "побунтовані" околиці йдуть і нараз все стихає. 
Нам ще і дякують, що ми з’явилися. Усі харчі дають і плати не хочуть брати» [5, с.93], – згадував 
В.Габсбург.  

Про велику повагу, якою користувалися Українські січові стрільці свідчить той факт, що села 
відряджали до архикнязя депутації з проханням взяти населення під свою опіку та охорону. Слава 
про В.Вишиваного і про Січових стрільців пішла по всьому регіоні.  

Наведемо фрагмент спогадів свідка подій: «На краю містечка Добровеличківка, що на Херсо-
нщині, вітала сотню селянська делегація хлібом-сіллю. Почали приїздити з сусідніх сіл підводи з 
харчами для сотні. Спершу сотня боялася цих харчів. Та як побували в тих селах гурти Стрільців і 
скрізь побачили щиру прихильність населення, недовіра щезла. В тих околицях були скрізь по се-
лах телефони, тому попереду сотні встигла розійтися селами вістка, що це "свої люди" і гарно об-
ходилися» [2, с.71]. 

Однак, це була тільки краплина в морі насилля. «У червні 1918 р. показував мені один ав-
стрійський підстаршина світлину екзекуції над повстанням на Катеринославщині: довгий ряд ши-
бениць, а під кожною селянин. Навколо кордон війська» [3, с.63], – писав М. Заклинський. 

Таким чином, поява, перебування та патріотична діяльність Українських січових стрільців і 
Запорізького корпусу на Півдні України сприяли піднесенню їхньої популярності серед населення 
регіону, поширенню української національної свідомості в краї. 

Разом з тим, українські війська і особа ерцгерцога В. Габсбурга справили помітний вплив на 
політичне життя  на Півдні. Він став у центрі змови  з метою зміни політичного режиму в межах 
всієї України. На ерцгерцога покладали великі надії проуенерівськи налаштовані офіцери Запорізь-
кого 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 [11, с.117–118]. 
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. Вже на початку травня 1918 р., через деякий час після пере-
вороту, на таємній нараді представників УСДРП і УПСР м. Одеси з галицьким політиком 
О. Назаруком і командиром коша УСС Н. Гірняком обговорювався план розпочати повстання проти 
режиму П. Скоропадського й передачі влади в Україні Вільгельму Габсбургу як новому Гетьману 
України. Київська нарада членів центральних комітетів партій українських соціал-демократів та 
есерів, старшин київських Січових стрільців висловилась проти наміру одеситів. Тут домінували 
республіканські настрої. Однак серед військових і політичних діячів Наддніпрянщини орієнтація на 
особу Вільгельма Габсбурга, як ймовірного кандидата на Голову Української Держави, мала своє 
продовження. 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 
[6, с.547]. Та ніякого втілення ця ініціатива не мала. 

Ці обставини, а також патріотична діяльність Вільгельма Габсбурга викликали занепокоєння 
самого П. Скоропадського і його оточення.. У спогадах він писав, що емісари австрійського ерцгер-
цога 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 розгалу-
ження цієї конспірації і в інших містах» [9, с.239]. 

 У своїй оцінці ерцгерцога П. Скоропадський спирався в тому числі на агентурні дані, які яс-
краво свідчили про підтримку В. Габсбурга населенням регіону. Так у доповіді директора департа-
менту 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» [12, арк.40]. У доповіді також зазначалося, що серед населення 

 50 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
поширюються чутки, що «з цією метою вже почалася організація загонів з місцевого населення біля 
5000 чоловік, які перебувають в урочищі Чорний ліс в Олександрійському повіті» [12, 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 відкли-
кано з України. В своїй телеграмі до Відня австрійський посол стверджував, що кожний в Україні 
дивиться на В. Габсбурга «як на нашого кандидата до престолу». 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. Скоропадського 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.  

В цілому, є достатньо підстав стверджувати, що в умовах Гетьманату в освітньо-культурній і 
політичній сфері Південної України відбулись істотні позитивні зрушення. Свій вагомий внесок в 
ці процеси зробили Українські січові стрільці на чолі з В. Габсбургом і військові Запорізького кор-
пусу. О.Субтельний зазначив, що «за якихось кілька місяців Гетьманщина мала на своєму рахунку 
такі здобутки у царині культури, про які мріяли багато поколінь інтелігенції» [10, с.453]. Ця обста-
вина стала потужним стимулом націотворчих процесів в регіоні. 
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SUMMARY 

Author took up the enlightener-cultural and political activity of Ukrainian soldiers (Ukrainian sich 
riflemen and soldiers of Zaporizhzhyan corps Ukrainian National Republic's Army). The events are con-
sidered in South-Ukraine region. 

В.С. ОРЛЯНСЬКИЙ 
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ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  УПРАВИ  
В  ПЕРІОД  НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ  (1941-1943 рр.) 

 
Білою плямою в колишній радянській, а також в сучасній історіографії залишається питання 

про адміністративно-господарське життя на окупованій території. Розгляд окремих сюжетів або 
яких-небудь аспектів названої проблеми, як правило, був зв'язаний або з діяльністю комуністичного 
підпілля, або з боротьбою радянських партизан. Численні публікації останнього десятиліття по зая-
вленій темі дуже часто носять публіцистичний характер або вирваного із загального контексту ці-
каво описаного конкретного факту або події. 

В той же час можна говорити і про появу наукових досліджень з різних аспектів окупаційного 
періоду нашої історії, у тому числі і по заявленій вище темі. Серед таких робіт можна виділити та-
ких авторів, як І. Ленська, О. Потилчак, І. Спудка та ін. [1]. 

Темою справжньої статті є виявлення економічних функцій Запорізької міської управи як 
складової частини німецької окупаційної адміністрації. Окупація міста Запоріжжя продовжувалася 
з 4 жовтня 1941 р. по 14 жовтня 1943 р., тобто майже повних два роки. За час тимчасової стабіліза-
ції фронту по річці Дніпро, з 18 серпня 1941 р. у місті почалася широкомасштабна робота по еваку-
ації більшості промислових підприємств, перш за все важкої промисловості і машинобудування. 21 
вересня 1941 р. до Москви була відправлена телеграма за підписом члена Військової ради Півден-
ного фронту Л.Р. Корнієца: «По місту Запоріжжю всі заводи евакуйовані. Евакуація пройшла орга-
нізовано» [2]. Евакуювалися також всі державні і партійні установи. Війська 12 армій тільки на по-
чатку жовтня без бою почали відводитися з міста. 

Повну картину господарської діяльності періоду окупації відновити зараз вже практично не-
можливо. Документи державного архіву за цей період представлені вкрай фрагментарно. Практич-
но повністю відсутні документи, які управа отримувала з органів німецької адміністрації. Вкрай 
складно виявити організаційну структуру управи, персональний склад його керівних кадрів. Проте, 
навіть такий об'єм документів дозволяє отримати уявлення про основні напрями господарської дія-
льності міської управи, визначити її функції. Аналіз наявних документів дозволяє виділити наступ-
ні напрями: ремонтно-будівельна діяльність, промислове виробництво, комунальне господарство, 
житлово-побутова діяльність. 

Викликає справжнє здивування та обставина, наскільки швидко була організована робота мі-
ської управи як цілісної управлінської і господарської структури. Якщо виходити з того, що радян-
ські війська залишили місто 4 жовтня, то буквально в перебігу декількох днів ми можемо відзначи-
ти початок роботи міської управи вже як повноцінної господарчої структури. 

Перші наряди для бригади слюсарів на ремонт центрального опалювання датуються вже 8, 
12, 16 жовтня [3], а 21 і 27 жовтня наряди на ремонтно-відновні роботи. Ці наряди видаються ремо-
нтно-відновним відділом Запорізької міської управи [4]. У листопаді подібні наряди вже обчислю-
ються десятками. При цьому необхідно відзначити, що подібні наряди виконувалися не насильно 
привернутими людьми, а найнятими для конкретної роботи людьми за грошову винагороду. Дока-
зом того, що це були дійсно вільнонаймані люди, говорить табель на зарплату робочим відділу за 
жовтень і листопад 1941 р., який включав 84 людини [5]. Вже по першій відомості замовлень ремо-
нтно-будівельного відділу міської управи за жовтень місяць можна говорити про пріоритетність в її 
роботі. Оскільки боїв в місті не було, тому руйнування носили одиничний характер, і вибір об'єктів 
можна вважати, в даному випадку, достатньо показовим – це міський банк, педінститут, 6, 14, і 18-а 
школи, пожежне депо, міська лазня, міська бібліотека, лазня заводу № 26, художня майстерня, ди-
тячі ясла, транспорт [6]. Подібна номенклатура об'єктів ремонтно-будівельних робіт будівельного 
відділу була представлена в документах впродовж всього періоду окупації. Промислові ж об'єкти не 
відмічені в документах відділу, більше того, вони не були в його компетенції. З весни 1942 р. мож-
на констатувати збільшення кількості приватних замовлень по ремонтно-будівельних роботах в жи-
тлових будинках і квартирах міських мешканців. 

Усі роботи будівельного відділу велися на комерційній основі, про що свідчать численні до-
кументи по калькуляції робіт, які проводилися. Достатньо цікавим і, можливо, несподіваним було 
виявлення документів, якими керувалися у відділі при складанні розрахунків вартості робіт, які 
проводилися. Виявилось, що такими нормативними документами виступали колишні радянські до-
кументи, які були прийняти ще на початку 1930-х рр. Так, наприклад, при обгрунтуванні тих чи ін-
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ших розцінок зустрічаються посилання на ухвалу СТО від 4 лютого 1930 р. або на документ, який 
був опублікований в журналі «Наше будівництво» № 10 за 1932 рік [7]. 

Оплата праці, окрім виконробів, які знаходилися на ставках, проводилася, виходячи з їх виро-
бітку, кількості виходів на роботу, рівня їх кваліфікації. Нерідкими платежами були і премії. Вихо-
дячи з цього, суми виплат, згідно відомостям, помітно різнилися, особливо така різниця була помі-
тна між оплатою кваліфікованих працівників і різноробочих. 

Можливо, несподіваним для нашого сприйняття виступатиме такий документ, як вказівка по 
відділу дотримуватися 8-годинного робочого дня для робочих [8]. Виконробам неодноразово нага-
дувалося про необхідність такого розподілу роботи, щоб робітники встигали її виконувати в робо-
чий час. Можливо, нам надалі доведеться відмовитися від старого стереотипного уявлення, яке 
сформувалося ще в радянський час, що робота повинна обов'язково носити, як правило, каторжний 
характер для робочих. Відомості показують велику плинність робочих кадрів у всіх виконробів від-
ділу. Постійно присутні скарги на брак робочої сили. Ті, які працювали, мали соціальну страховку, 
яка дозволяла у разі хвороби або травми отримувати допомогу по лікарняним листам. Так, згідно 
відомості виплат по лікарняним листам за травень місяць 1942 р. по відділу числилося 33 людини, 
які не виходили із-за хвороби на роботу. Кількість непрацюючих днів у них коливалася від 1 до 26 
днів [9]. Якщо виходити з того, що на той період у відділі числилося приблизно 240 людей і був пік 
в замовленнях на роботу, то можна констатувати, що робочі достатньо вільно на практиці користу-
валися даним правом. Робітники також мали можливість брати відгули на свій розсуд. Так, з 80 ро-
бітників, що працювали у виконроба Вайнера в січні 1943 р. 12 числилося у відгулах, 8 знаходилося 
на лікарняних [10]. 

Брак робочого інструменту у всіх бригадах постійно носив хронічний характер, тому відділ 
знайшов вихід з цього положення, стимулюючи робочих використовувати свій інструмент, опла-
чуючи при цьому їм за це амортизацію [11]. 

Характер замовлень будівельного відділу практично не змінювався на всьому протязі періоду 
окупації. Якщо в нарядах і зустрічалися об'єкти, які можна було віднести до військових, то це най-
частіше були військові казарми, де виконувалися комунально-побутові роботи. Доказом подібних 
міркувань може служити звіт про розстановку робочої сили по об'єктах з 1 по 6 вересня 1943 р. Так, 
за цій період було виконано по німецькому корпусу 12 людино/днів, по 1-й хірургічній лікарні – 18, 
гостро-заразливій лікарні – 19, центральній пошті – 10, міському театру — 17, лимонадному заводу 
– 2, військовій частині – 2, аптеці № – 2 людино/дня [12]. Інтерес даного списку полягає в тому, що 
в цей період фронт вже наближався до міста, а німецькі війська активно готували його до оборони. 
Про те, що діяльність відділу не припинялася до останніх днів окупації, можна судити по заробітній 
відомості відділу за вересень 1943 р., де робочим було закрито по 28-30 робочих днів [13]. 

Можна відзначити, що вже з перших днів існування управи в Запоріжжі почав працювати ще 
один відділ — промисловий.. Як ми знаємо, промислове виробництво індустріального рівня окупа-
ційним властям у місті відродити не вдалося. Проте в місті, особливо в старій її частині, знаходила-
ся велика кількість невеликих промислових підприємств, які в період відступу радянських військ 
або не були повністю евакуйовані з різних причин, або не були повністю знищені. Саме вони, част-
ково відновлені і запущені у виробництво, і стали тими підприємствами (у документах вони фігу-
рують під номерами з 1 по 13), управління якими здійснював промисловий відділ міської управи. 
Потенціал цих підприємств можна позначити як ремонтно-відновне виробництво, де деякі цикли 
мали виробничий характер. 

Окрім вказаних заводів, промисловий відділ міської управи здійснював управління ще над ці-
лим рядом виробництв, рівень яких можна віднести до розряду місцевої промисловості. Дану групу 
підприємств представляли: кам'яні кар'єри, хімзаводи №1 і №2, цегляні заводи, черепичний завод, 
трикотажна і меблева фабрики, взуттєва майстерня, деревообробні заводи, авторемонтний і велоси-
педний заводи, механічна і ковальська майстерні, майстерня   точної   механіки,    декілька    артілей    
різного    профілю. Під управлінням відділу були також міські фотографії, художня майстерня і де-
кілька пошивних майстерень. За підрахунками автора, на листопад 1942 р. на підприємствах, керо-
ваних промисловим відділом, трудилося 3132 людини. Згадку такої категорії працівників як реміс-
ники (кустарі) автор зустрічав, проте жодного патенту виявити не вдалося. В той же час, в докумен-
тах фінансового відділу вдалось знайти декілька сот приходних ордерів за видачу свідотств на про-
мислову діяльність. 
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Про оперативність роботи відділу можна судити по виявленій відомості на зарплату робочих 

ливарно-механічних майстерень вже за жовтень 1941 р., де робочим була нарахована зарплата за 6-
8 робочих днів. У листопаді закривалося вже по 24 робочих дня [14]. 

Повертаючись до питання про повноцінність проведеної евакуації, необхідно констатувати, 
що якась частина устаткування і виробничих приміщень залишилася, що і дозволило в стислі тер-
міни відновити роботу. Вже за листопад місяць 1941 р. є звіти про запуск цеху по виробництву рід-
кого скла, про впровадження на заводах 1, 2, 8, 9 і 10 економної технології плавки чавуну, про гото-
вність ливарно-механічного заводу до роботи за профілем сільгоспмашинобудування у складі таких 
цехів: ковальський, ливарний, механічний, складальний, деревообробний і столярний [15]. Кадрове 
забезпечення також знаходилося на достатньому для відновлення роботи рівні. Так, на заводі № 9 
числилося 223 люд., зокрема 9 інженерів, 4 техніки, 8 майстрів, 16 службовців і 113 робочих [16]. 

Про відновлення роботи номерних заводів і відпуску з них продукції можна судити по відпо-
відних відомостях за період вже з 1 листопада 1941 р. по 15 січня 1942 р. Список споживачів вклю-
чав декілька десятків одержувачів. Цікавим є ще те, що частина цих одержувачів в документах була 
позначена як «колишні»: це артіль 30-ої Іркутської дивізії, артіль ім. Леніна, артіль пам'яті Леніна, а 
також організації, що існували ще до окупації, – це облспоживсоюз, містпромторг, млинове об'єд-
нання, сільгоспхімпост і тому подібне [17]. Можна припустити, що таке швидке встановлення еко-
номічних зв'язків між виробниками і споживачами продукції було викликане тим, що збереглися 
носії місцевого ринку збуту, що навіть зміна політичної влади не вплинула на систему господарсь-
ких відносин. 

Повертаючись до питання про номенклатуру продукції, яка випускалась, все ж таки можна по 
деяких документах зробити узагальнюючий висновок, що в більшості своїй ця продукція була так 
званими товарами народного споживання. Подібний випуск був характерний для даних підпри-
ємств впродовж всього періоду окупації. Що включали в себе «держзамовлення» і «замовлення вій-
ськового відомства» авторові розшифрувати не вдалося. В той же час, виходячи з виробничого по-
тенціалу даних підприємств, не варто вести мову про яку-небудь продукцію стратегічного значен-
ня. Можливо, мова йшла про постачання з вище названої номенклатури. 

На початок весни 1942 р. можна говорити про завершення відновлення всієї промислової ба-
зи, що залишилася після відходу радянських військ. Вичерпання матеріально-технічних ресурсів не 
могло не позначитися на роботі промислових підприємств міста. Можливо, що саме цей чинник і 
був причиною виконання плану за квітень 1942 р. лише на 82 %. У записці указувалося, що устат-
кування і транспорт на підприємствах є радянського виробництва. Серед причин невиконання ви-
робничого плану наголошувалося – відсутність запчастин, недостатнє постачання енергії, бензину, 
гуми, металу. Стягнення було накладене тільки керівникові заводу № 6 за невиконання конкретного 
замовлення для заводу № 11 [18]. У подібній ситуації пояснення носили більш ніж очевидний і об'-
єктивний характер, можливо, тому радикальніших звинувачень і покарань до керівників не застосо-
вувалися, хоча надалі виконання планів ніколи вже не була вище. Справедливості ради потрібно 
визнати, що і такі показники в подібних умовах можна вважати достатньо високими. 

Відсутність можливості повністю реконструювати структуру міської управи, не дозволило 
авторові визначити управлінську підлеглість великої кількості господарських організацій, які вели 
свою діяльність на території міста. Так, в підпорядкуванні управи знаходилися місттоп, містполів, 
містсадовниство, міське управління їдальнями, різні промисли, рибні господарства, харчпром, 
мехпекарня, лазні, м'ясокомбінат, скотобаза, маслозавод № 17, всього, виходячи з різних, хоча і 
уривчатих і не системних списків, можна говорити про не менше як 120-ті господарських суб'єктів 
[19]. Якщо враховувати підприємства і установи міста, які, знаходились з управою в різних фінан-
сово-господарських відносинах, та безпосередньо їй не підкорялися, то можливо говорити про циф-
ру біля восьмі сотен [20]. 

Житлово-комунальний напрям в діяльності міста реалізовували житловий відділ міскуправи, 
відділ міського господарства, а також ряд інших господарських відділів і секцій. Діяльність управи 
в цьому напрямі ми можемо побачити вже в листопаді місяці, де в звіті про виділені гроші на впо-
рядкування від 25 листопада 1941 р. були відмічені такі роботи: вивіз сміття після прибирання сус-
пільних місць, доставка вугілля для перукарень, ямковий ремонт мостових і тротуарів [21]. 

Серйозним досягненням міської управи можна вважати відновлення, а згодом і запуск місь-
кого водоканалу і руху трамвая. При цьому необхідно відзначити, що затримка із запуском трамвая 
була викликана тривалістю суперечки про можливість його рентабельності при експлуатації. До 
речі, питання про рентабельність будь-якої господарської діяльності завжди розглядалося як пер-
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шочерговий, якщо він, звичайно, не стосувався діяльності окупаційної адміністрації. Так, у вироб-
ничі витрати міського водоканалу була закладена заробітна плата 140 робочим, а також загальнови-
робничі витрати на 14 адміністративних працівників, а відпускні ціни повинні обов'язково окупати 
закладені витрати [22]. 

Рентабельно працювали всі 10 міських перукарень. Так, за липень 1942 р. їх виручка склала 
8321 крб. [23]. Щоб краще представити в кількісному відношенні дану виручку, подивимося на се-
редняденну виручку перукарні № 10: кількість чеків за стрижку 54 на суму 752 крб., чеків за мані-
кюр 16 на суму 50 крб. [24]. В той же час потрібно відзначити, що за рахунок управи містилися і 
некомерційні, соціально значущі структури. Так, за рахунок управи містилася пожежна команда, а 
за рахунок доходів бюро водного транспорту містилася рятувальна станція в кількості 20 люд. [25]. 

Всі працівники комунальної сфери, що отримували зарплату від управи, були забезпечені со-
ціальним страхуванням на випадок хвороби. Лікарняні листи на різних працівників виявлені. Інте-
рес представляють суми виплачених посібників з лікарняних днів. Так, працівники Капелюшний за 
21 неробочий день отримав 869 крб., Блатовський за 2 дні – 8 крб. 32 коп., Пріходько за 3 дні – 5 
крб. 72 коп. [26]. Такий розкид в сумах, можливо, треба поясняти різницею в кваліфікації працівни-
ків, а також тяжкістю захворювання або отриманого каліцтва. 

Украй незначним і малопотужним був транспортний відділ управи. У його повноваження 
входила організація перевезень вантажів у межах міста. Максимум що мав в своєму розпорядженні 
відділ це одна-дві вантажні машини радянського виробництва і не більше десятка гужових з одне 
або двох кінних подвод. 

Весь міський житловий фонд в радянський період знаходився в державній власності, тому з 
початком окупації він був автоматично переведений у власність міської управи. У міську власність 
були також віднесені і приватні будинки, де проживали євреї, колишні радянські працівники, а та-
кож ті, які виїхали в ході евакуації. Для управління всім цим господарством і був створений житло-
вий відділ міської управи. Документів по діяльності самого відділу практично немає, деяку інфор-
мацію можна отримати лише за деякими джерелами, які побічно стосуються його діяльності. 

Введення квартирної плати було вже з 7 листопада 1941 р., що дозволяє зробити висновок, 
що до цього періоду вже існував облік житлового фонду, а також був розроблений механізм зби-
рання цієї плати. До цього слід додати, що у розпорядженні управи на 18 жовтня 1941 р. були до-
кументи по перепису населення міста, яку вже встигли провести німецькі власті [27]. Практично 
єдиним документом, який розкриває діяльність цього відділу, є фінансова відомість відділу за жов-
тень 1942 р., де указуються статті його витрат. Так, відділ направив на ремонт квартир 11996 крб., 
на утримання в чистоті 2251 крб., на ремонт ресторану 1241 крб. [28]. Виходячи із заявок будівель-
ного відділу, можна припустити, що гроші прямували безпосередньо на ремонт житлового фонду 
міської управи. Можливо, що однією з функцій житлового відділу був також облік, контроль і уп-
равління квартирним фондом. Квартирами в місті володіли і розпоряджалися ще дві структури – це 
обласне квартирне управління і військове квартирне управління. 

Досить специфічним для міської управи було наявність в ній сільськогосподарського відділу. 
Проте, якщо виходити з особливості формування   міста   Запоріжжя:   відсутність   компактного   
масиву   міської забудови, наявність великої кількості земельних пусток між селищами і перева-
жання приватного подвір'я, то наявність такого відділу цілком була випраданою. Він вів облік всіх 
придатних для сільхозгосподарської роботи земель у межах міста та поряд, організовував здачу їх в 
оренду під городи і садівництво. У безпосередньому підпорядкуванні у міської управи було два пі-
дсобних господарства. У межах міста також розташовувалося декілька сільськогосподарських дер-
жавних господарств «Хортиця», «Мокр'янка» і «Николаєвка», які знаходилися в організаційному 
підпорядкуванні в цьому відділі. 

Складовою частиною господарської діяльності в місті була податкова діяльність міської 
управи. Серед архівних документів збереглася деяка кількість різних відомостей по податкових на-
дходженнях, а також добових зведень фінансового відділу управи, які цілком дозволяють у загаль-
них рисах створити картину цієї частини фінансового життя в місті. У зведеннях представлені на-
ступні позиції: податки на прибуток, земельна рента, податок з транспортних засобів, податок на 
собак, з будов, квартирна плата, податок з різних осіб. 

Вищеназвані документи також дозволяють скласти уявлення про розміри грошових сум, які 
використовувалися в період окупації. Так, в звітах за 1 травня 1942 р. фігурують наступні суми на-
дходження в міську управу: це податок на прибуток – 2017 крб., земельна рента – 443, податок з 
транспортних засобів – 427, податок з собак – 186, податок з будівель – 1067 крб. За 4 травня 1942 
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р.: земельна рента – 561 крб., податок на прибуток –7521, на собак – 91, на транспорт – 188 крб. У 
звіті за 7 травня 1942 р.: з будівель – 1772 крб., земельна рента – 778, на прибуток – 570, на собак –
91, на транспорт – 230, квартирна плата – 1023 крб. Під транспортними засобами в подібних доку-
ментах необхідно мати на увазі велосипеди, машини в приватній власності автором були виявлені 
всього один раз. Наявність численних подібних звітів датуються різними місяцями, дозволяє зроби-
ти висновок, що надходження податків мали стабільний характер і не тільки в 1942 р. Так, в звіті за 
29 січня 1943 р. значилися такі суми надходжень: квартирна плата – 2081 крб., податки з різних осіб 
– 7119. За 31 березня 1943 р. суми були такими: з будівель – 4673 крб., земельна рента – 3336, з со-
бак –1470, з транспорту – 928, з прибутку – 216 крб. За користування ділянками землі, виділеними 
управою під городи для жителів міста, управа отримувала орендну плату. Згідно спискам користу-
вачів цієї землі, плата коливалася від 17 крб. до 303 крб. Розміри податку з прибутку також дуже 
сильно різнилися. Наприклад, по одному із списків осіб, що платили такий податок, ця сума коли-
валася в межах від 31 крб. до 119 крб. [29]. 

По фамільних списках, що збереглися, можна також прослідкувати конкретні розміри плате-
жів жителів міста за свої будови і земельну ренту. У визначенні суми платежу, на нашу думку, за-
стосовувався певний диференційований підхід. Так, житель міста І.Ф. Божко платив за свою будову 
124 крб. 60 коп., а земельну ренту сплачував у розмірі 25 крб. 06 коп. Житель М.Н. Діденко, плаття 
велику земельну ренту у розмірі 35 крб. 20 коп., за свою будову платив всього 13 крб. 20 коп. [30]. 
Суми по квартирних платежах також мали тенденцію до своєї диференціації, розміри цих сум скла-
дали від 12 крб. до 144 крб. [31]. 

В цілому, оцінюючи господарську діяльність міської управи, можна відзначити, що вона не 
припинялася практично до останніх днів німецької окупації міста. Дуже красномовно в цьому плані 
виступають наступні документи, а саме, путні листи автотранспорту міської управи за вересень 
1943 р. Так, в путньому листі на 7 вересня 1943 р. значилося перевезення борошні і кукурудзи, на 8 
вересня – перевезення помідорів на засолку в «Продхарч», на 11 вересня – перевезення овочів [32]. 

Отже, зі всього вищесказаного можна зробити наступні виводи. Німецькі окупаційні власті 
передавали управі ті сфери господарської діяльності, які вони самі з різних причин реально не мог-
ли реалізувати на даний момент. Стимулюючи господарську активність місцевого населення, німе-
цька адміністрація вирішувала при цьому цілий ряд важливих для себе фінансово-господарських 
проблем. Серед головних причин розвитку подібної активності, напевно, слід виділити ідеологіч-
ний аспект, бо через цивільну адміністрацію, що складається з місцевого населення, окупаційна ад-
міністрація привертала широкі верстви населення в сферу свого впливу, вирішувала найбільш гост-
рі соціальні суперечності, уникаючи при цьому прямого контакту з ним. На міську управу було по-
кладено вирішення найбуденніших, повсякденних проблем життя людей, без яких не могла існува-
ти будь-яка влада. 
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SUMMARY 
The article examines the economic work of Zaporozhye auxiliary municipal administration as a 

compound part of German occupation power in the period of 1941-1943. 
 

В.Я. МОСЯКОВ  
 

АКАДЕМИК П.П. ТОЛОЧКО О СОВРЕМЕННОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Говорить о сегодняшнем состоянии нашей украинской исторической науки непросто. Непро-

сто по многим причинам. Одна из причин ─ это отсутствие доминирующего течения в рядах исто-
риков-профессионалов: одни во всю, где только можно, утверждают свое представление о древно-
сти украинцев(«укров»): скандинавский Один ─ это, несомненно, древнеукраинский воевода, ама-
зонки ─ это, конечно же, древнеукраинские воительницы, Иерусалим тоже основали те же древние 
украинцы [1]; другие историки форсированными темпами занимаются «национализацией» истории; 
третьи весьма озабочены «национальным возрождением», возвращением к образу общественной 
мысли XIX ─ начала XX вв.; четвертые ─ разработкой официальной политики исторической памят-
ки, «стратегией для прошлого»; пятые, находясь в явном меньшинстве, прилагают усилия по пре-
одолению отставания нашей, отечественной историографии от достижений мировой исторической 
науки в области методологий; остальные историки находятся в ожидании того, чем все это дело 
кончится, и, в конечном счете, присоединятся к тем, кто станет преобладающим в нашей историо-
графии. 

Особую, принципиальную позицию в создавшейся ситуации занимает известный наш исто-
рик, действительный член НАН Украины П.П. Толочко. Он стремится к тому, чтобы наша отече-
ственная историкография развивалась по подлинно научному пути. Об этом он пишет в своих по-
следних книгах, в своих статьях, говорит в своих интервью различным изданиям. 

Начнем с самых фундаментальных идей, высказанных Толочко в своей новой книге «Архео-
логия и древняя история». Как известно, осью противоречий между историками и специалистами 
других гуманитарных наук является проблема периодизации: одни выступают за формационный 
подход, в основе которого лежит экономика, другие ─ за цивилизационный, опирающегося на ду-
ховно-культурную основу. 

Толочко выступает за формационный период, против его недооценки. При этом он взял себе в 
качестве союзника выдающегося английского историка Арнольда Тойнби, который в своей книге 
«Постижение истории» сделал такой вывод: возраст цивилизации составляет всего лишь 2 % от 
возраста человечества. Рецензент монографии Толочко А.Данилов отмечает при этом: «Автор «По-
стижения истории», несомненно, сознавал приоритетность экономики в становлении цивилизации, 
но не акцентировал на этом свое внимание» [2]. 
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Академик Толочко в своей монографии подвергает научно обоснованной критике своих оп-

понентов по этой проблеме. Среди его оппонентов следует выделить известного украинского фило-
софа В.Ю. Павленко, автора книги «История мировой цивилизации. Философский анализ». Дани-
лов пишет в своей рецензии: академик Толочко отмечает, что Павленко не единственный, кто по-
новому пытается делить человеческую историю, но качественного прорыва в создании какой — то 
новой периодизации так и не произошло. [2]. 

Довольно подробно рассматривается в монографии Толочко и вопрос о происхождении укра-
инцев. Он делает вывод, что в принципе выявить предка или даже предков этноса практически не-
возможно. Если взять, к примеру, ту же трипольскую культуру, то как пишет академик, ее более 
правильное название кукутени ─ трипольская. Кукутени находится в Румынии, и археологи откры-
ли это поселение еще раньше, чем Триполье. В одной публикации говорится, что «именно на 
наших, украинских землях ученые имеют возможность исследовать поселения-гиганты, созданные 
на три тысячи лет раньше, чем у шумеров и древних египтянин» [3]. 

Что касается этнической принадлежности, говорится в монографии Толочко, то споры об 
этом идут до сих пор. Одни ученые утверждают, что трипольцы принадлежали к индоиранской вет-
ви индоевропейцев. Другие же считают, что среди носителей этой культуры преобладали все же 
люди средиземноморского и «арменоидного» типов. Причем и у тех, и у других имелись свои аргу-
менты. Отсюда следует вывод академика Толочко, что «упрощеный подход, связанный с поиском 
единственного народа-прародителя, с научной точки зрения совершенно несостоятелен» [2]. 

А теперь остановимся на интервью, которое дал Толочко в августе 2007 г., в котором он пря-
мо говорит: «В настоящее время происходит самая настоящая мифологизация истории. То есть, по 
сути дела, это попытка поставить прошлое на службу сегодняшнему дню» [4]. 

О мифологизации нашей истории пишут и известные философы, такие, к примеру, как В. Ма-
лахов. Вот что говорится в одной из его статей: «На протяжении последнего десятилетия в Украине 
было опробировано немало потенциально мифологических сюжетов — тут и «Велесова книга», и 
древние укры ─ «Учители и носители Священных гимнов» и украинцы трипольской культуры, и 
многое другое» [5, 21 - 22]. 

Выдвижение подобных мифологических сюжетов связано со стремлением активно воздей-
ствовать на украинское национальное сознание, вызвать соответственно или пафос сострадания, 
или возмущения, или восхищения своими предками. Такая направленность мифологизации нашей, 
отечественной истории «ведет, ─ отмечает Малахов, ─ к акцентированию темы происхождения 
данной нации и приданию этой теме сакрального характера, к поискам специфической «националь-
ной идеи и распространению соответствующих мессианских представлений» [5, 21]. 

Вот этот поиск «национальной идеи» привел к тому, отмечает Толочко, что Украина ─ в его 
современной этно-культурной ипостаси ─ пытаются отыскать в глубокой древности. Вокруг Три-
польской культуры, говорит академик, происходит просто какое-то помешательство. Ею занимают-
ся все буквально, кому не лень. Так, бывший народный депутат Иван Заяц, экономист по образова-
нию, говорит академику: «Я прочитал 30 работ по Триполью и определенно знаю, что это древние 
украинцы». А тот ему отвечает: «Счастливый Вы человек, Иван Александрович. А вот есть люди, 
которые написали 30-40 работ по триполью, и до сих пор точно не могут сказать, кем все же были 
трипольцы». «Мне представляется, ─ говорит в этом интервью Толочко, ─ что подобное возникает 
от ощущения определенного комплекса неполноценности. Нам постоянно хочется заявить о себе, и 
в результате мы выбираем путь мифологизации древности» [4]. 

И далее академик продолжает: смотрим мы на прошлые эпохи, находим, что в них лучшее, и 
объявляем все это украинским, а создателей этого лучшего – украинцами. И это касается не только 
Триполья, но и скифской культуры. Находятся такие люди, которые заявляют, что скифы ─ это то-
же украинцы, хотя доподлинно давно известно, что скифы — это древние иранцы. Будучи кочевни-
ками, они пришли из-за Каспия с Иранского плоскогорья [4]. 

В книге «Древняя Русь и кочевые народы» Толочко отмечает, что тюркские народы оказали 
определенное влияние на этногенез украинцев. В этой связи интервьюер задает ему такой вопрос: 
«Сейчас в Украине муссируются тезисы, что Россия ─ это Орда, поскреби русского ─ найдешь та-
тарина и тому подобное. А как в этом аспекте смотрится Украина?» Толочко отвечает: «Я бы так 
сказал: поскреби украинца ─ найдешь поляка, поскреби украинца ─ найдешь татарина, поскреби 
украинца ─ найдешь еще кого-то. Чистых народов вообще нет. Это миф. Еще древние славянские 
племена включали в себя иноэтнические элементы» [4]. 
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Кстати, таких же взглядов по этому вопросу придерживается и такой видный и авторитетный 

историк, как Н. Яковенко. В своей монографии «Паралельний світ ( дослідження з історії уявлень 
та ідей в Україні XVI ─XVII ст.)» она считает целесообразным « переход к так называемой «инте-
грированной» национальной истории с подчеркиванием того, что каждая новейшая нация есть тво-
рение множества иноэтнических и инокульурных влияний, а не только замкнутого развития» [6, 
18]. В интервью газете «Форум наций» она отметила, что такой переход несомненно способствовал 
бы более глубокому исследованию всего разнообразия корней собственного этноса[7]. 

Много интересных мыслей высказал академик Толочко и в книге «Несповідимі путі України», 
вышедшей в 2004 г. В этом труде он высказал свою озабоченность той позицией, которую занима-
ют многие представители нашей интеллигенции по вопросу о прошлом нашей державы. Он пишет:       
«Создается представление, что украинская интеллигенция до сих пор не может осознать своей роли 
в новой Украине. Вместо того, что бы всеми возможными способами консолидировать украинское 
общество, она постоянно цепляется за так называемые острые углы истории, плачется о своей ли-
хой доле, ищет виновных, осуждает их, подвергает ревизии свое далекое и недавнее прошлое. И 
никак не могут осознать, что это тупиковый путь. Достигнуть согласия в обществе путем социаль-
ного, идеологического и регионального реванша принципиально невозможно» [8, 32]. 

Такую же позицию занимает и его коллега, директор Института философии НАН Украины М. 
Попович. Выступая на украинско-польском форуме, посвященном событиям на Волыне 1943 года, 
он заметил, что на разных исторических этапах мы по-разному относимся к историческим событи-
ям нашего прошлого. Пора жить настоящим, призвал Попович, а не разного рода минувшими кон-
фликтами[9]. 

В выше названной книге академик Толочко обратил внимание на важнейший методологиче-
ский принцип исторических исследований. Он пишет: « Деление украинской истории на свою ─ 
хорошую и чужую ─ плохую является драматическим заблуждением» [8, 92]. 

Действительно, эта проблема ─ деление на «своих» и «чужих» ─ является для историков до-
вольно злободневной. Институт истории Украины НАНУ в декабре 2005 г. Провел международную 
научную конференцию на тему, связанную с этой проблемой: «Образ Другого в соседних историях: 
мифы, стереотипы, научные интерпретации». 

На этой конференции с глубоким докладом выступил Г. Касьянов на тему: «Национализация 
истории и образ Другого», в котором многие положения созвучны тем мыслям, которые высказал 
Толочко в рассматриваемой нами монографии. Так, к примеру, Касьянов отмечает: «Выделение 
собственного национального «Я» или «Мы» требует создания образа Других, которые, как правило, 
негативно отличаются и становятся носителями черт, выгодно оттеняющих собственное нацио-
нальное его» [10, 21]. 

И совершенно прав Л. Зашкилъняк, когда пишет: «Методологический подход к прошлому, 
основанный на стереотипах государственной или национальной идеи, без учета разнообразности и 
разнохарактерности человеческих общностей, многообразия мировоззрений представляется науч-
ным анахронизмом» [11, 13]. 

У Толочко есть прекрасная статья, названная стихотворными строками Н. А. Некрасова : 
«Сейте разумное, доброе, вечное...», в которой говорится о передачах по 5-му телеканалу, посвя-
щенных России. С маниакальным упорством, ─ пишет Толочко, ─ из нее лепится образ врага. При-
чем врага не благоприобретенного, но извечного, всегда доставляющего несчастной Украине одно 
только зло» [11]. И далее академик продолжает: «5-й канал украинского телевидения со всей убеди-
тельностью подтверждает тезис о том, что у нас таки действительно есть свобода слова. К сожале-
нию, одновременно он убеждает также и в том, что у нас мало культуры и практически отсутствует 
чувство ответственности за сказанное и содеянное» [11]. 

Обращаясь к тем, кто создает из России образ врага, Толочко в его ранее рассматриваемой 
нами книге пишет: а ведь « Российскую империю созидали не одни москали, но и украинцы. Идео-
логами преобразовании Петра 1 были выдающиеся украинцы Феофан Прокопович, Стефан Явор-
ский, Арсений Сатановский и др. Более двух десятилетий ближайшим соратником Петра являлся 
гетман Иван Мазепа. В 50-е годы XVIII в. из 10 членов Священного Синода 9 были выходцами из 
Украины. Правой рукой императрицы Елизаветы Петровны был украинец Алексей Розумовский. 
Его брат Кирилл почти два десятилетия возглавлял Российскую императорскую академию наук. 
Сын Кирилла Розумовского Алексей был сенатором и министром образования России. Князь А. 
Безбородко занимал должность канцлера в правительстве Александра 1. Князь В. Кочубей был 
председателем Государственного совета и комитета министров при Николае 1. Полный перечень 
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представителей Украины в высших властных коридорах Российской империи занял бы очень много 
места» [8, 53], 

Одним словом, академик Толочко выступает за подлинно научную отечественную историче-
скую науку, свободную от каких-либо конъюктурных моментов. В одном из своих очередных ин-
тервью, в данном случае газете «Бульвар Гордона», Толочко говорит, что пора кончать твердить к 
месту и не к месту: « Мы вот такой славный народ с тысячелетними корнями. Мы ─ сплошная Ев-
ропа, но нам не дают жить. Мы постоянно культивируем свою исключительность, ─ отмечает ака-
демик, ─ а это небезопасно» [12]. 

И совершенно прав один из рецензентов книги Толочко «Несповідимі путі України», В. 
Солнцева, когда пишет, что идеология исключительности «подтачивает наши корни, лишает нас не 
только законных прав на историческую память, сопричастности к великому прошлому и великой 
культуре, но и становится опустошительным фактором, разрушающим морально — мировоззренче-
ские основы личности, что неизбежно приводит к потере ( или уродливой деформации) внутренней 
национально-культурной самоидентификапии» [13]. 

В последнее время много стали писать об исторической памяти и даже о формировании офи-
циальной политики памяти. Так, С. Грачева пишет, что «за годы независимости сформировался 
дискурс «доцільної пам'яті», разделяемый и его участниками, и комментаторами украинского поли-
тикума. Последствием этого стала успешная «национализация» школьного исторического образо-
вания; в том же самом направлении, хотя и не столь последовательно, произошли изменения госу-
дарственной символики, набора праздников коммеморативных мероприятий, которые в своей сово-
купности изображают одобренную на наивысшем политическом уровне версию национальной ис-
тории» [14, 20]. 

Довольно откровенно говорится о формировании такой версии национальной истории, кото-
рая бы устраивала официальные круги страны. Ставится вопрос о разработке официальной полити-
ки памяти, чтобы формирование исторического сознания было управляемым. Ведущий научный 
сотрудник Института истории Украины НАНУ А. Удод на одном всеукраинском семинаре, прово-
димом этим институтом, заявил: «В государстве должна проводиться, взвешенная, мудрая, осно-
ванная на достижениях исторической науки политика памяти, которая способствовала бы консоли-
дации украинской нации» [15, 228]. 

Актуальной проблемой, кроме политики памяти, является также и «национализация» истории, 
суть которой, в принципе, понимается по-разному. В одной из своих статей Г. Касьянов ведет речь 
о становлении современной интерпретации национально-государственнической парадигмы исто-
риописания и ее альтернативы ( работы Н. Яковенко и Я. Грицака) [16]. 

Ни в одной научной работе и ни в одном интервыо академика П. Толочко не упоминаются ни 
вопросы, связанные с «национализацией» истории, ни то, что называют политикой памяти, хотя об 
исторической памяти он высказал свои соображения как таковой. Он говорит, что свою историю 
надо принимать такой, какая она есть. Ни в одном этимологическом словаре, отмечает он, термин 
«память» не отождествляется со «злопамятью» или «печальной памятью». «Фактически память, ─ 
подчеркивает Толочко, ─ это синоним разума. Именно такой есть народная память, отраженная в 
исторических летописях, былинах, думах, песнях» [17]. 

И, наконец, последняя (на момент написания настоящей статьи) работа П.П. Толочко, которая 
называется так: «Украина: государство или страна?» В этой работе ее автор с учетом исторического 
опыта Украины остановился на наиболее актуальных ее проблемах как независимого, суверенного 
государства. 

Начал Толочко эту свою работу с такого методологического посыла. «Анализировать следует 
не следствия, всякий раз одинаковые, а их причины, к чему мы оказываемся, как правило, не гото-
выми». Он отмечает, что та нестабильность, которая наблюдается сегодня в нашем обществе, сви-
детельствует лишь об одном ─ о весьма аморфной нашей государственности. Толочко пишет, что: « 
в странах с четко функционирующим государственным механизмом, где едва не с молоком матери 
впитывается уважение к законам и порядку, события, подобно украинским, невозможно просто по 
определению» [17]. 

Толочко уточнил сущностное понимании таких категории, как «нация» и «народ». Он пишет: 
« На сегодняшний день у нас нации нет. Ни украинской этнической, ни украинской политической. 
Можно говорить лишь о народе Украины, который представляет собой совокупность этнокультур-
ных общностей с различными ценностными ориентациями». 
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И в заключение этой своей работы Толочко остановился на двух наиболее злободневных во-

просах современного строительства нашего государства: 
первый : «необходимость осознания на общегосударственном уровне того, что Украина мо-

жет быть только такой, какой она сложилась в процессе длительной истории: разноэтничной, раз-
ноязычной и разноконфессиональной» и 

второй: необходимость уточнения формы нашей государственности, отвечающей существу-
ющим современным реальностям. « Аморфная унитарность, которую мы сейчас имеем, ─ отмечает 
Толочко, ─ не позволяет оптимизировать общенациональные созидательные усилия» [17]. 

Итак, академик Петр Петрович Толочко четко определил свое место в нашей, отечественной 
истории, место, далекое от какой-либо конъектуры и политической заангажированности. П.П. То-
лочко предстает в глазах общественности как талантливый ученый, истинный патриот своей Роди-
ны и смелый общественный деятель, решительно выступающий против любых попыток извратить 
историю нашей Украины. 
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SUMMARY 
The article represents the material about Academician Tolochko P.P. who firmly stands against any 

attempts to distort our Ukrainian. 
 

С.Г. ГУЗЕНКОВ 
 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ОЧИМА ЗАПОРІЗЬКИХ ВЧИТЕЛІВ 
 
Школа є важливою частиною освітнього середовища, що формує історичну свідомість. Тому 

викладання історії завжди знаходиться в центрі уваги як наукової спільноти, так і держави та сус-
пільства.  

Серед найчастіше обговорюваних науковцями тем слід виділити: по-перше, проблеми змісту 
історичної освіти, яким присвячені, зокрема, публікації Я. Грицака1, Н. Яковенко2 та інших; по-
друге, зміст сучасних українських підручників, що став предметом аналізу І. Гирича3, О. Удода4, 
Н. Яковенко5, П. Вербицької6; по-третє, проблеми висвітлення місця та ролі в ній не українців у 
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шкільних курсах історії, розкриті Н. Яковенко7, Г. Касьяновим8, Н. Гончаренко, М. Кушнарьовою9, 
А. Портновим10.  

Значно менше уваги приділяється проблемі сприйняття учнями та вчителями сучасної версії 
історії України. Винятки складають публікація П. Вербицької, присвячена проблемам підготовки 
вчителів з історії11 та роздуми К. Фішер про зміст конкурсних робіт українських учнів12. 

Разом із тим названа проблема є важливою і актуальною. Адже вчителя в першу чергу стосу-
ються всі зміни, що відбуваються в історичній освіті, він обирає підручники, виконує державні про-
грами і розставляє необхідні акценти, які можуть змінити сприйняття матеріалу підручника.  

Мета нашої публікації представити попередні результати дослідження кафедри історичної та 
правової освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Історія України очима вчителів», проведеного на курсах 
підвищення кваліфікації у січні та лютому–березні 2007 р.  

Нами було опитано 30 вчителів із Запоріжжя та 22 з області. Серед них: 35% вчителі вищої 
категорії, 37% – першої, 7% другої і 21% – спеціаліст, що мали різний стаж роботи від 2 до 5 років13 
(мінімальний – 11,5%) до 32–35 років (максимальний – 5,7%). Найбільше серед опитаних – зі ста-
жем 19–23 роки (25%). 

Серед опитаних 57,6% отримали вищу освіту до 1991 р. (до запровадження курсу «історія 
України»), а 42,4% – після 1991 р. Окрім того, 59,6% мали досвід викладання у радянській школі. Їх 
уявлення про історію України сформовані поза системою регулярної вищої освіти, або в перші роки 
незалежності, коли курс зазнавав змін.  

Таким чином, дослідження можна вважати репрезентативним, оскільки були опитані вчителі 
міста та області всіх категорій, що мають різний стаж роботи.  

Слухачам курсів підвищення кваліфікації були запропоновані анкети із відкритими запитан-
нями, які стосувалися схеми української історії, проблемних та ключових тем історії України. Вчи-
телі мали самі сформулювати відповідь, розмір якої не обмежувався14.  

Було запропоновано висловити свою думку стосовно можливості внесення змін до існуючої 
схеми української історії, закладеної в основу державних програм та стандартів. У результаті в 70% 
відповідей йшлося про те, що існуючу схему необхідно залишити без змін. Іще у 30% відповідей 
пропонувалося внести зміни для того, щоб «вписати» українське минуле у світовий контекст за 
рахунок історії сусідніх держав, а також містилися пропозиції розглядати Трипільську культуру як 
українську. 

Незважаючи на згоду більшості респондентів з існуючою схемою, лише у 10,7% відповідей 
була висловлена думка про відсутність у ній недоліків. У 24,9% головним недоліком була названа 
суб’єктивність викладу минулого через вплив ідеологічної чи політичної кон’юнктури.  

Серед недоліків були названі такі протилежні варіанти як: надмірна деталізація (7,1%) та від-
сутність фактичного матеріалу стосовно проблемних тем (21,4%); наявність негативу відносно ра-
дянського минулого і Росії (25%), відсутність зв’язків із контекстом всесвітньої історії (3,6%) та 
недостатність уваги до українського народу та його державницьких прагнень (7,1%) 

Відповіді свідчать, що образ української історії у слухачів сформувався поза системою регу-
лярної освіти. Про це свідчать відповіді цілком протилежного характеру (наприклад, занадто де-
талізована та непідкріплена фактичним матеріалом; не вписується в контекст всесвітньої та недо-
статньо уваги приділяється українському народу), а також особлива увага до Росії та радянському 
минулому, які були складовою попередньої версії історії. Тобто знання та світогляд вчителів фор-
мувалися із різних, подекуди протилежних джерел, що неможливо в рамках систематичної підго-
товки.  

Зазначену думку підтверджують і відповіді, стосовно початку історії українського народу. 
Існуюча схема відносить його до часів Київської Русі15, однак згода з таким варіантом була вислов-
лена лише у 24% відповідей. У 72% йшлося про більш давній період (були названі варіанти: від по-
чатків людського життя, Трипільської культури, виникнення східнослов’янських племен, появи ко-
чових племен). У 4% пропонувалося вивчати історію України від заселення людьми, а українців, як 
нації, – від ХХ ст.  

Слухачам було запропоновано назвати теми, що мають висвітлюватися в усіх курсах історії 
України від вузівських до шкільних та популярних. У 95,3% відповідей такими виявилися теми 
новітньої історії, у тому числі: радянський період (із індустріалізацією, колективізацією, Голодомо-
ром, репресіями, русифікацією) та період незалежності. У 4,7% були названі визвольні змагання 
українського народу всіх часів.  
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Окрім зазначених вище, ми запропонували слухачам назвати теми, при викладанні яких вини-

кають складнощі. 83,9% відповідей стосувалися новітньої історії, 16,1% – «київського» та «козаць-
кого» періодів.  

До переліку «складних» тем потрапили, у першу чергу, періоди конфліктів. У ранні часи це 
період роздробленості Русі та Руїни, а в новітній період – національної революції; радянських пере-
творень та їх наслідків (індустріалізації, колективізації, Голодомору); Другої світової війни (кола-
бораціонізм, діяльність ОУН-УПА), розпад СРСР, протистояння регіонів в незалежній Україні та 
«помаранчева революція».  

Серед проблем сучасної української історії важливою є ставлення до інших народів. Як за-
уважила експерт Ради Європи М. Тейлор, питання полягає не в тому, яку історію викладати, а в то-
му, як її викладати (з національних чи мультикультурних позицій). Рада з культурного співробіт-
ництва ЄС у 1997 р. визнала, що «вивчення історії меншин та осіб, позбавлених своїх прав, збіль-
шує сприйняття подій, що не знають національних кордонів»16. 

В ході нашого опитування ми запропонували визначити ставлення до ролі і місця неукраїнців.  
Аналіз відповідей показав, що у переважної більшості вчителів інші народи, асоціюються з 

сусідніми державами, а не з меншинами, що мешкають поруч з українцями багато віків. Лише у 
8,3% відповідей йшлося про необхідність включення історії національних меншин України до за-
гальноукраїнської. Іще у 12,5% зазначалося, що для історії всіх, окрім українців, є курс всесвітньої 
історії. 

По-друге, список обмежувався державами, що мали стосунок до конфліктів, передбачених для 
вивчення шкільною програмою, а саме: Росією, Польщею та Литвою (або Річчю Посполитою), Ав-
стро-Угорщиною, Німеччиною. 

У 4,2% відповідей йшлося про те, що не існує народів, які зіграли в історії України негативну 
роль. У 29,1% такими були названі народи, перелічених вище держав. Разом із тим, у 54,2% йшло-
ся, що Росія, Польща і Литва зіграли «і позитивну, і негативну» роль, а у 8,3% серед таких, що 
зіграли виключно позитивну роль назвали Росію, 4,2% – Литву. 

Ситуація стає зрозумілою, якщо проаналізувати зміст «Програм для загальноосвітніх нав-
чальних закладів» з історії України, затверджених МОН України в 2001 р. В них сусідні держави 
згадуються у контексті конфліктів, завоювання, гноблення. Серед них за частотою згадування ліде-
рами є саме Польща і Росія. Перша згадується у контексті боротьби за українські землі, сутичок з 
козаками та національно-визвольної війни.  

Акценти згадування Росії є ширшими. Тут і завоювання українських земель, і воєнно-
політичні акції російського царя проти українців, колоніальна політика, соціальний і національний 
гніт, заборона використання української мови, агресія і т.ін. 

Зображення сусідніх народів та держав у негативному світлі переплітається іще з однією 
особливістю сучасної версії української історії – асоціації минулого із конфліктом як рушієм істо-
ричних сил17. Як результат, використання лексики насильства в програмах та підручниках, а також 
потрапляння до «складних» тем саме конфліктних періодів. 

Як зауважила Леу-Рорд ван дер Йоке, шкільний курс історії являє собою відображення націо-
нальної гордості й болю, він знайомить учнів у першу чергу зі стражданнями своєї нації і сприяє 
формуванню національної гордості. Збитки, нанесені іншим, і той факт, що інші могли бути жерт-
вами у нашій власній країні є питаннями не характерними для національної історії. Звичайним є 
ставлення, за яким те, що сталося з іншими, не є частиною нашого минулого, а, значить, нас не сто-
сується, а тому не входить до навчальних програм18.  

Власний народ зображується як такий, що постійно зазнавав страждань. Факти нанесення 
збитків іншим народам якщо і розглядалися, то як «виправдана» приниженнями українців жор-
стокість19.  

Підсумовуючи сказане вище, можна зробити ряд висновків. 
По-перше, існуюча версія історії України, хоча і визнається вчителями, однак викликає ряд 

нарікань та альтернативних трактовок.  
Серед причин цього відсутність систематичної освіти з історії України у частини вчителів. 

Отримавши освіту у радянські часи, знання про шкільний курс національної історії вони вимушені 
були черпати знання з підручників, засобів масової інформації та інших джерел.  

Як результат, у відповідях звучали уявлення неоднозначні та дискусійні версії минулого, 
(наприклад, про Трипілля як колиску українського народу) та сентименти до радянської версії 
історії (наприклад, про важливу роль Росії та радянського періоду).  
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Окрім того, брак систематичних знань веде до гіпертрофованої уваги до новітньої історії, 

пріоритет якої визначений програмою20, а також до розгляду більшості тем цього періоду як 
«складних» для викладання. Адже саме новітній період в історії України, у порівнянні з радянською 
версією, зазнав найбільших змін у структурі та трактуваннях.  

По-друге, відсутність загальноприйнятої концепції української нації, нерозуміння сучасних 
концепцій етно- та націогенезу веде до нерозуміння ряду історичних проблем, намагання макси-
мально глибоко в минулому відшукати початки нації, а також розуміння історії України як минуло-
го лише етнічних українців. Звідси і «витіснення» з українського минулого національних меншин, і 
ототожнення сусідніх народів з їх державами, і зображення останніх як «загарбників».  

Виявлені нами проблеми потребують уточнення та доповнення. Однак із наведених даних 
видно, що інститутам післядипломної педагогічної освіти в процесі організації курсів підвищення 
кваліфікації треба приділяти більше уваги популяризації сучасних історичних знань, новітніх кон-
цепцій історичного процесу та деконструкції міфів і стереотипів, що існують у суспільній свідо-
мості.  
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SUMMARY 
Article is based on research of department of historical and law education ZOIPPO in 2007. The 

opinion teachers of Zaporozhye about history of Ukraine is analyzed. The problems demanding 
modification of system of preparation teachers are defined.  

 

В.В. БЕЗДРАБКО  
 

ПОЛЬ ОТЛЕ І ДОКУМЕНТАЦІЙНА НАУКА ХХ СТОЛІТТЯ 
 
Особливий корпус дискурсу у науках документально-комунікаційного циклу утворився за-

вдяки творчості бельгійського соціолога, юриста П. Отле (1868–1944). Апелюючи до наукової спа-
дщини відомого вченого, багато дослідників охоче заносять його до рангу основоположників доку-
ментаційної науки (документації), бібліології, документології, документознавства, інформатики та 
інших дисциплін. Безперечно, сучасні термінологічні дискусії щодо змісту названих понять, ускла-
днюють однозначність твердження і розрізнення їх тлумачень, утім, якщо існують подібні припу-
щення, значить, варто шукати безпосередні й опосередковані чинники таких висновків. Та найпо-
ширенішою є думка про заснування ним науки під назвою “документація”. 

Еволюцію документації як прикладної наукової дисципліни і сфери практичної діяльності ви-
водять із бібліографії. Перші бібліографічні посібники (XVI ст.), тематичні реферативні часописи 
(XVIІІ ст.), практична бібліографія, спрямовані на оперативне забезпечення суспільства інформаці-
єю, сформували історичні передумови для розвитку документаційної науки, більше націлену на ін-
формаційну комунікацію і документ як засіб її реалізації. 

У вітчизняній науці погляди засновника документації уперше були проаналізовані 
Г.М. Швецовою-Водкою [20], а пізніше знайшли репрезентацію у працях С.Г. Кулешова [5, 32–33]. 
Головна думка відомих учених базувалася на визнанні особливого значення праць П. Отле для роз-
витку науки про документ. Кількасторінкове представлення результатів творчості П. Отле у пер-
шому вітчизняному підручнику з документознавства [8, 11–15] привело до формування стійкого 
стереотипу про причетність вченого до його заснування. Проте, завважмо, найавторитетніший, на 
думку Р.С. Гіляревського, дослідник цієї персоналії – У. Бойд Рейворд, визнаючи непересічні орга-
нізаційні здібності вченого, називає його основоположником документаційної науки чи документа-
ції, яку, згідно зі змістовим наповненням, ототожнює з інформатикою [11, 8–9].  

Порівняння обсягів документації в попередньому за часом для П. Отле столітті –XVIII, i сто-
літті, на яке припадає початок його наукової діяльності, звичайно, навіть на рівні побутових при-
пущень, буде не на користь першого. Кількісне зростання “одиниць-учасниць” документальної ко-
мунікації різних масштабу і підпорядкування загострило питання ефективного забезпечення і нале-
жної репрезентації їх у середовищі функціонування. Отлева зосередженість на упорядкуванні інфо-
рмаційних комунікацій у глобальному масштабі породила безліч цікавих організаційних заходів, 
серед яких – Міжнародний бібліографічний інститут (1895–1931), трансформований у ХХ ст. у 
Міжнародний інститут документації (1931–1938), а згодом – Міжнародну раду (пізніше – федера-
цію) з інформації і документації (1938–1995); проект Універсального бібліографічного репертуару 
(іменний (авторський), систематичний); Міжнародне бюро соціологічної бібліографії (1893), а нау-
ково-методологічне розгортання ідей М. Дьюї і її практичне втілення у міжнародну систему класи-
фікації творів друку й документальних матеріалів для організації вузькоспеціалізованих і багатога-
лузевих довідково-інформаційних фондів – Універсальну десяткову класифікацію (УДК) [18]. Були 
й інші цікаві, оригінальні (і навіть, деякою мірою, утопічні) проекти, які випередили час. Їх поява й 
послідовне обстоювання, на думку окремих дослідників, стали підставою для аргументованого від-
стоювання передбачень П. Отле, пов’язаних із мультимедійними технологіями, глобальними пошу-
ковими службами, інформаційною супермагістраллю – Інтернетом, віртуальною реальністю. Як 
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справедливо завважив У. Бойд Рейворд, організаційні зусилля у контексті створення транснаціона-
льних інформаційних систем вимагали теоретичного осмислення, що й знаходило паралельне від-
биття у працях дослідника [14, 17].  

Праці П. Отле відзначаються наслідуванням основних ідей позитивізму. Прагнення універса-
лізувати, уніфікувати, математично прорахувати й вивірити процеси документування, документоо-
бігу, документозберігання свідчать про прийняття й освоєння методології О. Конта (1789–1857) і 
Г. Спенсера (1820–1903), базованій на упевнених завіряннях можливостей вибудувати єдину пози-
тивну, ідеальну науку (соціальну фізику чи соціологію) – “сукупність універсальних і очевидних, 
безсумнівних і необхідних положень, систематично організованих, виведених залежно від предмета 
безпосередньо чи опосередковано, і така, що дає внутрішню основу його властивостям, а також за-
конам … дії” [13, 238], науково-методичний арсенал якої складуть набутки природничо-технічних 
наукових знань.  

Кількісне зростання у ХІХ ст. обсягів документації супроводжувалося її видовим урізномані-
тненням. Так, 1837 р. починається історія фото-, а 1895 р. – кінодокумента. Новітні способи фіксації 
інформації, раціональні обґрунтування їх перспективності порушили питання про місце і роль із-
поміж інших подібних за призначенням об’єктів. Книга, часопис, “адміністративна документація”, 
фотографія, кінострічка, брошура, рукопис, карта, естамп, гравюра, мікрофільм та інші види носіїв 
інформації були поставлені П. Отле в один документальний ряд. Обстоювана ним доцільність ком-
плексних знань спонукала до розгляду можливостей єдиної науки про документ – документології 
[13, 196–197]. Серед усього наукового добутку П. Отле, спеціально чи опосередковано присвячено-
го документології, особливо поцінуємо “книгу про книгу” (за визначенням автора) – “Трактат про 
документацію”1 (1934), що став своєрідним підсумком роздумів автора щодо змісту науки про до-
кумент. За визначенням самого автора, “Трактат про документацію” присвячено “загальному ви-
кладу понять, що належать книзі чи документові” [13, 187].  

У фундаментальній праці науковця зустрічаємо таке розуміння документології: наука, мето-
дологія, методи, які розглядають „будь-який документ із найзагальніших і одночасно найрізномані-
тніших позицій”; „узагальнююча наука, що охоплює систематизовану сукупність фактів і явищ, які 
належать виробництву, зберіганню, обігу і користуванню текстовими і будь-якими іншими докуме-
нтами”; у майбутньому – самостійна наука, покликана „вивести із полону емпіризму методи і засо-
би документарно-комунікаційної діяльності”; теоретична, порівняльна наука, що застосовує „доста-
тньо абстрактні методи дослідження, об’єктом якої є всі без винятку текстові і будь-які нетекстові 
документи” [13, 196–197]. Термінологічні авторські пошуки для означення нової галузі знань про 
документ виявилися у синонімічності пропозицій назвати дисципліну майбутнього, крім докумен-
тології, ще книго-архіво-музеєзнавством, бібліологією, і, зрештою, документаційною наукою чи до-
кументацією. Безперечно, нове дискурсивне утворення (за М. Фуко) призвело до розповсюдження 

1 Вивчення праць П. Отле робить цілком очевидним полісемантичне розуміння терміну “документація” при 
оперуванні ним. Окрім його тлумачення у стосунку наукової дисципліни, зустрічаємо дефініціювання його у 
значенні сукупності документів та функції документування. Обмеження значеннєвого простору поняття “до-
кументація” відбувається через перелік її складових. Документацією виступають: 1) окремі документи, 2) біб-
ліотека як колекція самих документів, 3) бібліографія (описання і класифікація документів), 4) документальні 
архіви (досьє, матеріали документації), 5) адміністративні архіви, що містять будь-які документи установи, 6) 
архіви давніх документів (рукописи, у т.ч. юридичні документи громадських організацій, приватні, комерцій-
ні документи), 7) документи, відмінні від бібліографічних і графічних (музичний твір, надписи на камені, кі-
но, фільм, фільмотека, фонограф, диск, дискотека), 8) музейні колекції (експонати, зразки, моделі та ін. три-
вимірні об’єкти), 9) енциклопедія як діяльність з кодифікації і узгодження інформації. Аналізуючи авторське 
бачення змісту поняття “документація” легко переконуємося у тому, що пропонований перелік охоплює різні 
за етимологією, природою, змістовим навантаженням категорії – факт і процес. В одному ряду маємо об’єкти 
(види документів) і дії (описання і класифікація), проваджені з ними, що є порушенням звичної формальної 
логіки. Недосконалість подібної диференціації документації додатково засвідчує складність класифікації но-
сіїв інформації, тобто документів у найширшому розумінні, зокрема виокремлення із усієї розмаїтої ознакової 
палітри тих із них, що могли би стати об’єднавчими, спільними для типологізування і відмінними для класи-
фікування. На тверде переконання П. Отле документація не може бути самодостатньою, яка набуває цінність 
і значущість лише тоді, коли є потенційна чи актуальна потреба в її існуванні. Говорячи про умови побуту-
вання документації, науковець скеровує думку на важливість досягнення вищого ступеню упорядкування 
т.зв. “документальних організмів”. Такими виступають загальні публічні і спеціальні бібліотеки, бюро або 
служби документації / інформації, приватні бібліотеки тощо. Розгляд функційного призначення кожної з них 
постає однією з основних тем багаторічних наукових пошуків дослідника. 
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ідей П. Отле й їх укорінення серед гуманітарних наук документації. Учений постійно прагне засто-
совувати ключові поняття соціології, психології, філософії й інших загальних гуманітарних наук до 
яскраво виражених процесів у сферах масових комунікацій, суспільної організації, економіки. Про-
дуктом активних і тривалих дебатів дослідника з колегами стала спроба теоретично довести реаль-
ність і доцільність запропонованих ним наукових проектів.  

У цьому ж таки дослідженні документація розглядається як частина бібліологічних наук, яка 
лише може бути створена в системі знань як наука і технологія [13, 202]. Цеглинами системи знань 
мали стати бібліографія, книгознавство, бібліотечна технологія й економіка бібліотечної справи. 
Надалі цей перелік буде уточнюватися, та незмінним залишатиметься прагнення представити доку-
ментацію як вислід розвитку знань, пов’язаних із книгою як основним дослідницьким об’єктом. Їм 
належало стати фундаментом і каркасом розвитку документації, адаптуючись до потреб узагаль-
нення знань про документ і підтримуючи надбання попередніх століть на теренах згаданих галузей 
знань і сфер суспільної діяльності. Суттєві ремарки П. Отле щодо належності документації до скла-
ду бібліологічних наук не дозволяють беззастережно ставити знак рівності між документацією (до-
кументаційною наукою) і бібліологією чи документологією.  

Слідуючи задуму окреслити межі бібліології, П. Отле апелює до термінологічних роз’яснень 
лексем biblion, documentum, grapho, liber. Розвинута модернізмом загальна критика традиційного 
тлумачення будь-якого терміну була підтримана П. Отле і знайшла втілення у промовистих термі-
нологічних роздумах. Попри не завжди етимологічно витримані тлумачення змісту кожного із них, 
звертає увагу на себе постановка питання про необхідність “творення термінології від кореню 
Document, більш загального, ніж Livre чи Biblion” [13, 205]. На відміну від поширеної у сучасній 
науці думки про ототожнення П. Отле книги і документа, сам дослідник чітко розумів відмінність 
між ними, прямо вказуючи на більш широке значення другого з них, адже, до того, що “не охопило 
слово книга належать: а) власне документи: гравюри, одиниці зберігання архівів, адміністративні 
документи, диски, фотографії, фільми, діапозитиви; б) зібрання, які складаються із документів: кар-
тотеки, зібрання чи бібліотеки періодики, дискотеки, фільмотеки; в) спеціальне обладнання: карто-
чки, шафи, шухляди, классери, документи, картотеки, каталоги”. Не коментуючи кожну позицію і 
правомірність входження їх до отлевого переліку, відмітимо принципово важливе указування на 
різницю між документом і книгою.  

Слід зазначити, що П. Отле вкладав широкий зміст у поняття “книга”, котре стало збірною 
назвою для, власне, книг, часописів, газет, відбитків, репродукцій, графічних творів, креслень, гра-
вюр, карт, схем, діаграм, фотографій. Утім, усвідомлюючи усталеність поняття у традиційному 
сприйнятті, дослідник наполягав на активнішому розробленні тієї бібліологічної термінології, яка б 
починалася з “кореню Document” (підкреслено – П.О.) [13, 205]. Звідси походить низка однокорене-
вих слів, багато з яких чи не вперше були запропоновані бельгійським науковцем. Документ як 
предмет, що означає знак, носій; документація як дія документування і сукупність документів, а 
пізніше – наука про документ; документаліст – фахівець із документації; документувати – проце-
дура щодо створення і користування документа; документальний – той, що належить документації; 
документарій – інститут документації, документотехніка – техніка документації та ін. були запро-
поновані ученій спільноті для обговорення з метою дійти згоди щодо найважливіших традиційних 
лексем наукової мови і її неологізмів [13, 205]. Багато з цих термінів виявилися нездатними вписа-
тися в існуючу практику, парадигму знань чи несвоєчасними, для того, щоб бути ними прийнятими 
й освоєними.  

Продовжуючи обстоювати узагальнені тлумачення понять “книга” і “документ”, учений ки-
нув доволі сміливий виклик галузям знань про документ, прагматично запропонувавши об’єднати 
всі “часткові науки в одну загальну науку” – бібліологію чи документологію [13, 196–197]. Усвідо-
млення безперспективності механічного сполучення галузей знань змусило П. Отле шукати шляхи 
їх інтеграції. Загальні об’єкт вивчення, термінологія, фундаментальні поняття і закони, узагальнені 
й систематизовані знання, спільні методи ведення досліджень, зв’язки між суміжними чи спорідне-
ними науковими дисциплінами мали, на думку вченого, уможливити утворення бібліології. Заява 
про те, що ядром творення документології повинні стати риторика, бібліотекознавство, бібліогра-
фія, книгодрукування, чітко визначає не тільки першу чергу інтересів ученого, але й розуміння ним 
природи загальної науки про документ.  

З усвідомлення того факту, що бібліологія має вирости із лона інших галузей знань, з яких 
одні домінують, а інші є об’єктами домінування – постали розлогі коментарі про її міждисципліна-
рні зв’язки. Науками, що домінантно визначають зміст бібліології, проголошувалися лінгвістика, 
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технологія, логіка, психологія і соціологія [13, 231]. Ідея взаємодії бібліології з іншими науками у 
П. Отле аналізується через декларування необхідності для її розвитку симбіотичних утворень, на-
приклад, бібліологічна лінгвістика чи бібліологічна філологія, бібліологічна соціологія, бібліологічна 
логіка, бібліологічна психологія чи психологія і діяльність розуму, бібліологічна педагогіка тощо. 
Представлення змісту кожної з них багате на цікаві спостереження й ідеї, які сприяли утвердженню 
специфічних галузей знань, створенню таких бінарних позицій, що робить можливим відкриття но-
вих спроможностей вивчення книги (у значенні документа). Як наслідок, автору вдалося порушити 
надзвичайно актуальні семіотичного, психологічного, соціологічного й філософського характеру 
питання, пов’язані з вивченням документа. Зробімо декілька зауважень. 

По-сучасному, у дусі модерних документної лінгвістики чи лінгвістичних основ документоз-
навства, звучить презентація корисності бібліологічної лінгвістики. На думку П. Отле, її призна-
чення полягає в тому, щоб продемонструвати “проростання мови в знак”, заодно показати як “сама 
думка (відчуття, почуття, ідея) продовжили зовнішній шлях до цієї мови, як мова знайшла у книзі 
засіб закріпитися і розвинутися до складних літературних форм, як вона продовжує безупинно роз-
виватися у все більшій кількості книг” [13, 232]. Дослідник упевнений, що фонетичні, морфологіч-
ні, психологічні системи мови мають бути доповнені системою бібліологічною. Задля вагомих ре-
зультатів мову документа належить вивчати на рівні етимології й генеалогії її одиниць, фонетики, 
морфології, синтаксису, психології, бібліології. Відчутний акцент при цьому ставився на ретроспе-
ктивному вивченні тексту, що дозволить розкрити історію мови, еволюцію її збагачення й відшлі-
фовування мовних одиниць, специфічні регіональні лексичні особливості тощо. Переведення мово-
знавчих аспектів вивчення документа у площину загальної (філософської, лінгвістичної) культури 
його автора пристосовує бібліологічну лінгвістику до тогочасного модерністського контексту, який 
передбачав, окрім іншого, глибоку соціологізацію науки. Тому автор (тексту документа) як соціа-
льна істота стають у першій половині ХХ ст. популярними темами книгознавства, бібліотекознавс-
тва, джерелознавства, палеографії та інших галузей знань, що вивчають оперативне й ретроспекти-
вне джерело інформації. Документ як утворення суспільства, а суспільство як середовище його фу-
нкціонування мали стати, на глибоке переконання П. Отле, магістральними напрямами розвитку 
бібліологічної соціології.  

Чільне місце при розгляді міждисциплінарних питань займає взаємодія бібліології з логікою, 
що утворюють бібліологічну науку чи бібліологічну логіку. Через невизначеність статусу бібліології 
у системі науки, автор пропонує провести глибокий наукознавчий аналіз поняття “наука”, законо-
мірностей її розвитку, систематизації й класифікації знань, методики й методології, видів наукових 
дисциплін, що дозволить визначити місце документології із-поміж собі подібних. Окрім зовнішньо-
го контексту побутування бібліології, П. Отле наголошував на необхідності й важливості аналізу 
внутрішніх детермінантів еволюції науки, тобто логіки її самої.  

Визначальними факторами для розвитку бібліології дослідник називає: а) інтеграційні зв’язки 
між різними галузями знань, б) поглиблення предметної сфери досліджень, в) математизацію науки, 
г) послаблення відмінностей між теоретико-фундаментальними і прикладними науками та ін. [13, 
240] Це багато в чому пояснює концепційний підхід ученого до перспективних напрямів розвитку 
бібліології і похідних від неї галузей знань, утворених шляхом синтезу з іншими науками. 

Серед таких згадується бібліопсихологія чи бібліологічна психологія, головне призначення 
якої, на думку П. Отле, мало би полягати у вивченні ментальних відносин автора-з-читачем, опосе-
редкованих книгою [13, 242]. Дослідження книги через призму “ідей, почуттів і бажань її виробни-
ка” наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. стали особливо популярними. Заснований П. Отле Міжна-
родний бібліографічний інститут спільно зі Школою наук виховання (Женева, 1899) у 1916 р. запо-
чаткували Секцію бібліологічної психології, трансформовану пізніше в Міжнародний інститут біб-
ліологічної психології. Бібліопсихологічна тематика стає важливим напрямом досліджень на ком-
плексному монографічному і локальному рівнях, що яскраво ілюструють фахова періодика і тезау-
руси наукових видань. Об’єднавши засновкові положення філософії В. Гумбольдта й О.О. Потебні 
про “слово-збудника”, роздуми Р. Семона стосовно розуміння книги як функції мислення читача, 
І. Тена – чинник типу мислення споживача інформації, а Е. Хеннекіна – імпресійний досвід автора 
твору, науковець демонструє вектор розгортання бібліологічної психології [13, 246]. Це виявилося у 
глибоких замисленнях на теми: “які психічні явища мають відношення до створення, обігу, корис-
тування і впливу книги ?”, “що є читання, зчитування, прочитання ?” і “як автор і реальна дійсність 
оприсутнюються в книзі ?”. Час довів, що зауваження П. Отле щодо бібліологічної психології ви-
явилися досить впливовими модерністськими дослідженнями книги і документа, що відбилося, пе-
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редусім, у франкомовних студіях. Значення П. Отле для бібліопсихології полягає, головним чином, 
у важливості, якої він надає психологічному фактору творення й споживання інформації. Дослідник 
зосереджує увагу на зв’язках між книгою, суспільною еволюцією і читачем, відкриваючи нові мож-
ливості для їхнього аналізу в рамках соціології, психології і підходи обговорень. 

Окреме поцінування у “Трактаті про документацію” знайшли “відносини книги з матеріаль-
ними засобами, засобами їх відтворення і примноження” (бібліологічна технологія), а також місце і 
роль книги у навчальному процесі (бібліологічна педагогіка). Якщо перша з пропонованих галузей 
знань торкалася питань творення книги, то друга – її функціонування як соціального феномену. 
Відмовляючись розглядати всі можливі ракурси бібліологічних педагогіки й технології, учений 
твердить про їх перспективність і необхідність не тільки для науки про документ, але й продукова-
них нею знань у результаті потужних міждисциплінарних проникнень. 

Таким чином, проголошувана дослідником бібліологія виглядала результатом взаємодії сумі-
жних, споріднених і загальних філософських наук. Комплексний підхід у визначенні форми і змісту 
декларованої наукової дисципліни довів також широту розуміння її фундаментальних понять – до-
кумента і книги. 

Спеціальний розділ монографії присвячено розгляду ознак, властивостей, функцій, загальної 
характеристики (форми і змісту) носіїв інформації. Підсумкове модерне уявлення П. Отле про до-
кумент сфокусовано на позбавленні його значеннєвих меж. Це – еволюційний результат не тільки 
розвитку науки, але й суспільства. Документом проголошувалася вся об’єктивна реальність на тій 
підставі, що будь-який існуючий об’єкт зберігає і переносить інформацію в просторі і часі, тобто 
виконує його головну функцію. Утім, варто зробити запобіжні коментарі щодо термінів “функція” і 
“призначення”. При визначенні їх семантики дослідники відзначають актуальні й потенційні сторо-
ни можливостей послугування об’єкта, у другому випадку – чітко окреслене його застосування. Ви-
знаючи можливість кожного матеріального об’єкта виконувати місію збереження й передачі інфор-
мації, вкажімо на далеко не для всякого з них реалізувати це як спеціальне призначення. П. Отле 
ігнорує відмінність між функційністю і призначенням, тим самим продовжуючи стверджувати не-
змінність постулатів документаційної науки, що вибудовувалися на найзагальнішому тлумаченні 
центрального об’єкта вивчення. 

Тяжіння бельгійського вченого до природничо-технічних наук виявилося в оригінальному, 
дещо штучно сконструйованому розпаді книги на структурні одиниці і їх співвідношення. Складні 
формули-роз’яснення того, чим є книга, виглядають доволі цікавими. Книга прирівнюється до су-
купності матеріальних (носій, поверхня, матеріальна форма (малюнок) і формат), графічних (текст 
(у т.ч. і фонетичний запис, умовні позначення, наприклад, картографічні знаки), ілюстраційних (зо-
браження, схеми)), лінгвістичних (мова книги), інтелектуальних (дидактика, риторика, літературні 
жанри, бібліологічні форми) елементів [13, 264]. Дальше дослідження книги П. Отле розгортає, на 
нашу думку, не стільки у руслі ототожнення книги і документа, а саме – книги як виду документа. 
Цьому підпорядковані всебічні представлення автором міркувань щодо матеріальної основи, конс-
трукції книги, їх історії. Зустрічаємо випадки вживання через кому термінів “книга” і “документ”. 
Проте, детальний аналіз цієї ситуації засвідчує, зрештою, “капітуляцію” автора на користь першого 
з них. Відтак саме книга – за бажанням чи мимоволі – є об’єктом найбільшої уваги дослідника. 
Продемонстровані науковцем підходи розкриття змісту поняття “книга-документ” залишаються 
популярними і донині не завдяки фетишизації його методики студіювання, а через раціонально ви-
важений підхід представлення дослідницького об’єкта.  

Ще одним помітним дискурсом монографії П. Отле стала методика раціональної організації 
виробництва книги і документа, яку вчений називає “бібліо-технією”, “бібліо-економікою” [13, 
287]. У цьому світлі автор піднімає питання принципів, методів організації документів, провадить 
аналіз технічних характеристик місць зберігання, зокрема їх облаштування, професійної підготовки 
спеціалістів, задіяних у різних сферах, пов’язаних із життєвим циклом документа, обґрунтовує еко-
номічні засади підтримки архівної, бібліотечної, музейної справи. При цьому проблемою найвищо-
го порядку проголошується уніфікація й стандартизація документування, розповсюдження й функ-
ціонування документів, які є найважливішими і відповідають суспільній практиці [13, 296]. В осно-
ві зведення до єдиної форми цих процесів пропонувалося покласти такі принципи: єдності, універ-
сальності, раціоналізації, нормалізації, стандартизації, тривалості й неперервності, відкритості (гла-
сності) [13, 293]. Ці методологічні засади, на думку П. Отле, цілком здатні стати основою реалізації 
завдань бібліотехнії й бібліоекономіки.  
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Міркування науковця про те, що “архіви, музеї, … документаційні бюро світу” “складають 

ідеальні гілки єдиної великої Універсальної Організації”, доповнюються заувагами про надзвичай-
ну важливість в умовах глобалізації зберегти я індивіда й автентичність суспільства, що вигідно 
вирізняє його роздуми від багатьох сучасних глобалізаційних ідей. Керування принципом “переваги 
людини у вищих формах соціальності” доводить загалом раціональну поміркованість дослідника, 
незважаючи на неприховане прагнення до “кооперації” і “всесвітньої співпраці” у сфері документа-
ційної науки. Виваженість виявляється і в іншому випадку, коли обговорюється питання масштаб-
ності універсалізації й всесвітності документації, та репрезентована фразою “важливо тільки не 
руйнувати того, у чому проводять заміну, реформувати лише у загальних межах, уміти розрізняти 
тактовно і тонко те, що потрібно залишити самому життю і те, що варто, навпаки, розмістити в ло-
гічну і природну рамку” [13, 299]. Іншими словами кажучи, уніфікація процесів документування й 
функціонування документів у глобальному масштабі, за П. Отле, покликана зберегти унікальне в 
загальному, підтримати його розвиток і успішне побутування з наступною модернізованою транс-
формацією у рамках т.зв. “гіпер-документації”.  

Якщо розгляд діяльності П. Отле у контексті теорії і практики бібліотечної справи є органіч-
ним навіть при позірному ознайомленні із його працями, то у руслі архівістики, музейної справи, чи 
управління виявляється несподіваним. Між тим, організатор науки і теоретик активно займався ви-
вченням управлінської діяльності установи, з’ясовуючи при цьому їх місце і роль для документаль-
ної комунікації. Знаному досліднику належать оригінальні роздуми щодо організації праці “адміні-
стративного апарату”, бібліотеки, архіву, музею тощо. “Документарним (або документальним) ор-
ганізмом” називає автор усі документи, якими оперує установа при виконанні управлінських функ-
цій. Концентрами, що складають цей процес на рівні установи, дослідник вбачає у книзі, інформа-
ції, документації. Якщо книгу автор трактує як зафіксований на папері результат дослідження з ме-
тою дальшого вивчення, розповсюдження і зберігання, інформацію – як факти, ідеї, теорії, які слу-
гують опорними пунктами для науки і для практичної діяльності, то документацію – як засоби і 
способи передачі, поширення даних, тобто “всі документи і матеріали”, відповідно зміст облашту-
вання праці установи чи її структурного підрозділу полягав у належному забезпеченні всіх проце-
сів, пов’язаних із життєвим циклом документів [12, 160–162, 167].  

Особливий акцент зроблено на якісному й усебічному забезпеченні роботи з “документами і 
матеріалами”, що перебувають в установі на зберіганні. Запорукою організації документів в уста-
нові П. Отле називає класифікацію документів. Тому критерії класифікації документів (за формою і 
змістом), підґрунтя утворення їх систематизованих зібрань, технології аналітико-синтетичної пере-
робки документної інформації, націлені на адекватне відбиття особливостей документа на кожному 
етапі його існування – “виникнення, об’єднання з подібними документами, їх накопичення, засто-
сування у роботі і завершуючи … розпадом його (тобто смертю документа)” [12, 167] – основні пи-
тання вчення П. Отле про документ.  

І все ж, найважливішим інструментом пізнання документації на рівні установи П. Отле вва-
жав її класифікацію. Напрямок руху документів став основним критерієм їхньої диференціації. За-
вдяки цьому із документального загалу було виокремлено вхідні і вихідні документи. Останні також 
представляли собою диференційовані утворення. Так, вихідна управлінська документація передба-
чала наявність таких підвидів: 1) документи, що віддзеркалюють офіційні відносини між установа-
ми; 2) документи внутрішнього обігу; 3) документи контрольного характеру, призначені для управ-
лінських установ вищого порядку; 4) документи для об’єктивного вивчення, що стосуються осіб, 
установ і практичних заходів, побутування яких зумовлено потребами управлінської сфери [12, 
180]. Продовженням організування документообігу і важливою супровідною частиною, як і для бі-
бліотечних установ, мав слугувати довідковий апарат, зокрема загальний адміністративний ката-
лог. Відтак передбачалися збирання і фіксація всіх необхідних, тематично укладених даних про дія-
льність установи, вилучені із документів. Структурно каталог мав об’єднати: а) інформацію про 
діяльність установи; б) урядові розпорядження, інструкції [12, 181]. Безперечно, можна піддати 
критиці запропоновану класифікацію управлінської документації, зауважуючи на недосконалість її 
термінологічного означення, форми, вибудованій при порушеннях принципів системності і компле-
ксності, так само, як і форму загального адміністративного каталогу. Утім, варто позитивно поціну-
вати випадок конструктивних пропозицій упорядкування документальної комунікації у сфері уп-
равління, а також диференціації документації на рівні установи. Прагнення синхронно уніфікувати 
документування й документообіг в архівній, бібліотечній, музейній, управлінській практиці, уподі-
бнити їх на рівні форми і змісту ще раз доводять наполегливість П. Отле у бажанні універсалізувати 
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документально-комунікаційні технології у глобальному масштабі, упорядкувати національні інфо-
рмаційні ресурси, а за тим – подолати їх локальність. 

Таким чином, авторське представлення теорії на виклик практики різних галузей (архівної, 
бібліотечної, музейної, управлінської і т.д.) містило “нове бачення й обговорення аспектів світу 
знань, книг і бібліотек, а також тієї соціальної інфраструктури, частиною якої вони були”, і стало 
“новим дискурсивним утворенням, для якого … зручно … використати термін “документація” [14, 
17–18]. Коментуючи термін “документація” у вживанні П. Отле, дослідники відмічають, що він 
знаходив ширше трактування, аніж те, що історично визначалося сферою його народження і пер-
винного побутування – спеціального бібліотекознавства і середовища циркуляції наукової і техніч-
ної інформації [14, 19].  

Оцінюючи внесок П. Отле у розвиток науки про документ, варто стримано погодитися із 
Ю.М. Столяровим у тому, що йому належить прогностика значної кількості ідей, реалізованих уп-
родовж ХХ ст., а до деяких людству ще належить рухатися [13, 309]. Розвиток західноєвропейської 
науки про документ у ХХ ст. нерозривно пов’язаний із організаційними, теоретичними проектами й 
ідеями П. Отле. Визнаючи найбільшу значущість його праць для документаційної науки, інформа-
тики, погодьмося з їх впливовістю і на вітчизняну науку. Д.А. Балика, М.М. Куфаєв, М.К. Рубакін, 
М.В. Русинов, Л.Б. Хавкіна та багато інших науковців стали активними дослідниками документа-
ційної науки у виконанні бельгійського вченого, тим самим сприяючи укоріненню її стрижневих 
ідей у межах бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства [1, 2, 3, 4, 6, 9, 15, 19 та ін.]. 
Позитивно були сприйняті його ідеї й у галузі т.зв. “адміністрування”. Так, один із найавторитетні-
ших практиків діловодства Союзу РСР 1920-х рр. – В. Мейльман, відгукуючись у вигляді рецензії 
на появу російськомовного перекладу праці П. Отле “Руководство к администрированию” (“Керу-
вання до адміністрування”, 1924) лаконічно відгукнувся заувагою про те, що така книга достойна 
більшої уваги до себе [11, 355–357]. Таким чином, сучасне обговорення документології, її життє-
здатності має відбуватися не лише з посиланнями на праці П. Отле, але й на теоретичні й методоло-
гічні ідеї, адаптовані вітчизняними науковцями у першій половині ХХ ст., котрі затребувала наука в 
останньому його десятилітті. 

Коментуючи еволюцію документації у другій половині ХХ ст., відмовимося від солідарності 
із тими колегами, хто вважає, що тоді вона припинила існування, залишивши по собі “рештки”, мо-
дифіковані у вигляді окремих відгалужень науки про документ. Утім, на нашу думку, наступним 
етапом існування стали її різновидові трансформації, викликані потужним впливом інформаційних 
наук – документалістика, інформатика, інформологія, інформатологія, інформацієзнавство, ін-
формацієлогія тощо.  

Наразі спостерігаємо актуалізацію багатьох ідей П. Отле вітчизняними і зарубіжними дослід-
никами. Успішне постмодерністське конституювання диференційованих галузевих знань про доку-
мент прямо й опосередковано продукує пошуки “універсалістської” науки про документ. Зацікав-
леність явищами узагальнення накопичених знань і їх модерного теоретико-методологічного й нау-
ково-методичного осмислення виводять науковців на роздуми вченого про документологію. Пара-
доксально, що при цьому отлеві ідеї про документологію, сформульовані майже сто років тому, 
беззастережно розгортаються як перспективні у новітніх умовах розвитку науки. Не заперечуючи 
можливості подібного, дозволимо зауважити про вартування їх ревізії. Міркування на початку ХХІ 
ст. найбільших корифеїв наук документально-комунікаційного циклу про документологію є проду-
ктом сучасності, які визначають її зміст у таких дискурсах, як гуманітаристика, міждисциплінар-
ність, універсалізм (глобалізм), інформатизація, що специфічно наповнюють наукові знання про 
документ. Тому й постає документологія у різних тлумаченнях – як єдність „бібліотекознавства, 
бібліографії, архівної справи, діловодства, інформаційної діяльності, музейної справи і т.д.” 
(Ю.М. Столяров) [17, 73], наука, що „повинна вивчати документаційну (у широкому розумінні) дія-
льність” (Г.М. Швецова-Водка) [20, 19], „синтезує загальні знання про книгу і документ, у сучасно-
му розумінні – про опубліковані і неопубліковані документи” (Н.М. Кушнаренко) [7, 126–130] та ін. 
Наведені цитати зі студій сучасних документознавців, при їхньому посиланні на одну і ту ж, згада-
ну вище працю П. Отле, яскраво ілюструють розмаїття інтерпретацій, оцінок, неоднакові підходи 
до визначення об’єкта, предмета, дослідницьких мети і завдань документології, співвідносне, але 
відмінне розуміння масштабів поля функціонування. Неоднозначність сприйняття документології 
при апелюванні до здобутків її творця свідчить також про різні орієнтири науковців залежно від 
сфери наукових інтересів, уподобань, розуміння понятійних зв’язків між наукою і практичною дія-
льністю.  
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Зазначена термінологічна різниця тлумачень документології відображає сьогочасні дослідни-

цькі інтенції вчених, які прагнуть відтворити переломлення змісту модерного загального докумен-
тознавства в когнітивних процесах і надати йому певного сенсу. Утім, більшість із них тримається 
засадної думки про синтезоване, інтегроване, міждисциплінарне походження документології, пок-
ликаної узагальнити знання про документ. Дискусія про значущість наукових ідей П. Отле для роз-
витку науки про документ залишається актуальною. Утім, лише примирення двох протилежних то-
чок зору – про пересічність і незаперечність значення дозволить створити простір із метою успіш-
ного й об’єктивного, зваженого підходу щодо виявлення міри їх надчасовості та перспективності 
актуалізації. 
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SUMMARY 

The article considers the creative paper by P. Otle, founder of the scientific discipline of documenta-
tion. It outlines the scientist’s view regarding the content and purpose of the science, as well as ideas which 
became crucial for the formation and development of the scientific discipline of  documentation. 

 
Л.В. КОВАЛЕНКО  

 
ВАРІАНТИ ВИРІШЕННЯ «НІМЕЦЬКОГО ПИТАННЯ» В ПРОЕКТАХ  
США ТА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЗА ЧАСІВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

 
Одну з найвідоміших дефініцій німецького питання як „питання про державне існування Ні-

меччини та її статус в Європі” дав у 1982 р. західнонімецький історик Вільфрід Лот1. Серед істори-
ків-германістів досі існує широка дискусія щодо часу виникнення даного явища. Виходячи з того, 
що ще під час другої світової війни відбувалось активне обговорення та прийняття союзниками по 
антигітлерівській коаліції рішень щодо повоєнного устрою Німеччини, вважаємо доцільним 
прийняти позицію щодо виникнення «німецького питання» з початком другої світової війни.  

Виникнення та розвиток «німецького питання» знаходило своє відображення в дослідженнях 
багатьох істориків на пострадянському просторі. В рамках монографічних та дисертаційних проек-
тів Андрєєва Є.В., Анісімова А.Г., Гвоздикової О.О., Грабарчука Г.О., Єсіна Є.М., Кудряченко А.І., 
Лакішика Д.М., Павлова Н.В., Харченко І.І.2 та інш. знаходили свою розробку питання виникнення 
ФРН та НДР, відносин між двома німецькими державами, різні аспекти об’єднавчого процесу 1989-
1990 рр. Відображення ж витоків повоєнного устрою Німеччини відбувалось в більшості своїй в 
рамках наведення рішень конференцій голів урядів СРСР, США та Великобританії. Існування аль-
тернативних варіантів вирішення «німецького питання» керівництвом цих держав не ставало 
об’єктом окремого дослідження. Дана стаття є спробою узагальнення існуючих точок зору, проек-
тів та існуючих програм повоєнного устрою Німеччини керівництвом США та Великобританії під 
час другої світової війни. 

Розглядаючи формування зовнішньополітичного курсу Великобританії періоду другої світо-
вої війни щодо повоєнного устрою Німеччини, необхідно звернути увагу на такі аспекти як бачення 
британським політикумом коренів нацистської політики і, виходячи з цього, дискусії щодо шляхів 
вирішення «німецької проблеми». 

На пострадянському просторі серед науковців, що в своїх роботах торкалися питання основ 
«німецького курсу» Великобританії, є поширеною точка зору про привалювання так званого «ван-
сіттартизму»3. Роберт Джилберт Вансіттарт, англійський дипломат, заступник міністра закордонних 
справ Великобританії (1930-1941), у своїй книзі «Чорний запис». Минулі та сучасні німці» 
пов’язував гітлерівську політику з проявами німецького національного характеру. Вказуючи, що 
«вісімдесят відсотків німецької раси є подонками людства в тому, що стосується політики і мора-
лі»4, барон Р. Вансіттарт відкидав наявність демократичних сил в німецькому народі і виступав за 
кардинальне вирішення німецького питання у вигляді довготривалої англосаксонської опіки над 
Німеччиною після перемоги.  

Однак, не дивлячись на негативну громадську думку щодо німецької зовнішньої політики, ан-
тинімецькі расові теорії Р.Вансіттарта були сприйнятті як такі, що не відповідали британським уяв-
ленням і були проявом «поганого смаку». Свідченням цього можуть бути дискусії в інтелектуаль-
них колах Британії, які намагалися не ототожнювати «німців» та «нацистів» і шукали корені фено-
мену нацизму у німецькій філософії (роботи В.Голенца «Чи будуть наші діти жити чи помруть?», 
Р.Батлера «Корені націонал-соціалізму» тощо)5. 

Більш традиційною для керівництва країни була точка зору прем’єр-міністра Великобританії 
Уінстона Черчілля, що зайняв свою посаду у травні 1940 р. У своїх виступах та обговореннях в кра-
їні та за її межами У.Черчілль послідовно дотримувався ідеї головної вини Пруссії у розв’язанні 
світового військового конфлікту. Так, під час бесіди з радянським послом у Великобританії 
І.М.Майським 27 листопада 1941 р. Черчілль вказував, що «головна провина лежить на Пруссії. В 
майбутньому Баварія, Австрія та Вюртембург мають бути звільнені від прусського засилля»6.  

Розв’язання «німецького питання» з точки зору прем’єр-міністра мало відбутися через розпо-
діл Німеччини. Більш детальну інформацію щодо концепції У.Черчілля можемо отримати з наданих 
І.Майським до наркомату закордонних справ СРСР даних про зустріч 5 грудня 1941 р. Задля лікві-
дації німецької загрози прем’єр-міністр пропонував «повне роззброєння Німеччини принаймні на 
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ціле покоління, роздроблення Німеччини на частини, перш за все відділення Пруссії від інших час-
тин Німеччини» (виділ. Л.К.). Але подібні кроки обговорювати відкрито Черчілль вважав безрозсу-
дливим, оскільки це могло «штовхнути німців ще більш жорстоко боротися проти союзників. Май-
бутня Європа представлялася Черчіллю приблизно у такому вигляді: Англія, СРСР, Франція, Італія 
тощо залишаються існувати як самостійні держави. Невеликі держави об’єднуються у федерації 
(Балканська, Центральноєвропейська, Скандинавська)»7.  

Подібні настрої не були надбанням власне У.Черчілля, оскільки в меморандумі про територі-
альне врегулювання в Європі, складеному Форін офісом ще восени 1916 р., зазначалось, що Німеч-
чина має лишитися Ельзас-Лотарінгії, Шлезвіга та Великого Герцогства Познанського, що «буде 
прямим послабленням Пруссії». «Підготовка теперішньої війни, поштовх до неї, агресивні плани, 
пов’язані з війною, ─ все це викликано до життя Пруссією»8. Як бачимо з цього уривку, 
У.Черчілль дотримувався курсу означеного британськими експертами ще у 1916 р. Противагу 
Пруссії в меморандумі 1916 р. мала скласти південна федерація німецьких держав, а поза Німеччи-
ною – об’єднання Балканських та Центральноєвропейських держав9. Аналогічну ідею в грудні 1941 
р. пропонував і У.Черчілль.  

Звертаючи увагу на розробку варіантів майбутнього устрою Німеччини в британському уряді, 
необхідно відмітити відсутність одностайності серед його членів. Так, на противагу існуючій кон-
цепції прем’єр-міністра У.Черчілля міністр закордонних справ Антоні Іден виступав за «тихий» 
розподіл Німеччини шляхом підтримки сепаратистських тенденцій з перспективою заснування де-
кількох німецьких держав. 

Виступаючи на засіданні військового кабінету 1 липня 1943 р., А.Іден критикував ідею відді-
лення Пруссії від іншої Німеччини, оскільки «нацистський вірус» не обмежувався лише територією 
Півночі країни. Відокремлення Пруссії означало б відділення найбільш промислово розвинутих 
районів, що з часом обов’язково б породило бажання інших областей Німеччини об’єднатися з 
Пруссією. Надзвичайно загрозливою, на думку А.Ідена, була і пропозиція У.Черчілля об’єднати 
Південну Німеччину з Австрією, оскільки у випадку нового злиття країни необхідно було б мати 
справу з рейхом 1938 р., ще більш важкі наслідки могло мати включення Південної Німеччини до 
Дунайської конфедерації10.  

Одними з найбільш послідовних прибічників розділу Німеччини були члени Міністерства 
військової економіки на чолі з лордом Селборном. Голова цього відомства відстоював безумовний 
політичний розділ Німеччини і вказував, що така політика у поєднанні із заходами щодо зменшення 
німецького економічного потенціалу є єдино вірними11.  

Необхідність дослідження проблеми повоєнного устрою Німеччини сприяла організації між-
департаментського комітету під керівництвом юридичного радника У.Малкіна, урядового комітету 
економічного і промислового планування та парламентської групи повоєнної політики, які розгля-
дали питання майбутнього державного устрою Німеччини. Так, спеціалісти останньої групи на чолі 
з М.Робертсоном були авторами проекту розділу Німеччини, за яким Рейнланд, Вестфалія, Гессен, 
Ганновер, Шлезвіг-Гольштейн, Баварія, Вюртемберг, Саксонія, Баден та залишки Пруссії мали бути 
перетворені на незалежні держави12.   

Наявність різних точок зору щодо майбутнього повоєнного врегулювання Німеччини було 
характерним і для американської сторони.  

Традиційно початок розробки даного питання пов’язують з діяльністю Консультативного ко-
мітету з повоєнної зовнішньої політики, який був заснований рішенням президента США 
Ф.Рузвельта 12 лютого 1942 р. Проводячи роботу в спеціалізованих підкомітетах з політичних про-
блем, європейської реорганізації, проблем безпеки, у комітеті з повоєнної зовнішньої економічної 
політики та інших, чи не найбільшу вагу у визначенні майбутнього міжнародного статусу, політич-
ного режиму Німеччини займав підкомітет з територіальних проблем. Свою роботу в цьому відно-
шенні підкомітет спрямовував у двох площинах – розробці можливих змін, якщо Німеччина зали-
шиться єдиною державою та у випадку її розподілу. 

Звертаючись до протоколів засідань підкомітетів, можемо побачити наявну розбіжність в пог-
лядах серед їх представників. Голова Консультативного комітету С.Уеллес, М.Тейлор, І.Бауман 
(голова підкомітету з територіальних питань), Б.Кохен та Н.Девіс (голова підкомітету з проблем 
безпеки) виступали послідовними прибічниками розділу Німеччини. В той же час Л.Пасвольськи 
(голова комітету зі спеціальних справ) та Г.Армстронг (голова підкомітету європейської реоргані-
зації) відстоювали єдність держави, пояснюючи це тим, що «розподіл може призвести до збільшен-
ня німецької ворожості щодо сусідів»13.  
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Збереження єдиної німецької держави, на думку спеціалістів на початку 1943 р., мало супро-

воджуватися обов’язковим роззброєнням Німеччини та встановленням міжнародного контролю, 
відокремленням Австрії та зміни західних кордонів на користь Польщі (території Східної Пруссії та 
індустріального району Верхньої Сілезії)14.  

Паралельно з цим розроблялися й проекти розподілу німецьких територій. Ще 2 травня 1942 
р. голова політичного підкомітету К.Хелл в дискусії висловив попередню думку, що будь-яка фор-
ма постійного чи тимчасового розділу Німеччини була б бажаною в інтересах європейської безпе-
ки15. Треба відмітити, що до серпня 1943 р. провідною позицією в цьому питанні була точка зору 
голови Консультативного комітету С.Уеллеса, який на думку істориків К.Сейнсбері, Т.Моргана, 
був «людиною Рузвельта» в Держдепартаменті та «індикатором» поглядів президента16. Намагаю-
чись зайняти серединну позицію між підтримкою об’єднаної Німеччини та розділом її на сотні не-
величких держав, С.Уеллес став прибічником федеративного об’єднання невеликої кількості авто-
номних німецьких держав, на кшталт Німецького митного союзу, який би мав можливість після 
війни економічно інтегратуватися до відновленої Європи.  

Наступну еволюцію поглядів С.Уеллеса можемо засвідчити у зв’язку з його підтримкою пла-
ну по розподілу Німеччини на 3 держави, що був одним з провідних існуючих варіантів вирішення 
«німецької проблеми»17. Щодо цього плану мали бути засновані: північно-західне (Нижня Саксонія, 
Північна Рейн-Вестфалія, Пфальц, Саар, Рейнланд, Гессен, Тюрінгія), південне (Баварія, Вюртем-
берг, Баден) та східне німецьке об’єднання (Шлезвіг-Гольштейн, Мекленбург, прусські території на 
схід від Ельби, Саксонія)18.  

Вважаючи за потрібне військовим шляхом розділяти ці території по завершенню війни, 
С.Уеллес розходився в поглядах з британськими колегами – А.Іденом та Е.Галіфаксом під час їх 
зустрічі у Вашингтоні 16 березня 1943р. Так, Е.Галіфакс стверджував, що «розділ Німеччини силою 
знову сприятиме виникненню значної образи німців, що не лише стимулюватиме рух за об’єднання 
розділених частин, але й може призвести до феномену нового Гітлера за короткий час»19.  

Досвід розробки американцями проектів німецького повоєнного врегулювання на середину 
літа 1943 р. був відображений в секретному документі «Н-24. Німеччина: розділення» від 27 липня 
1943 р. Зазначаючи необхідність припинення загрози миру в Європі з боку Німеччини, члени полі-
тичного підкомітету виступали за розділ її території. Однак в усіх підкомітетах, де розглядалось це 
питання, робився акцент на можливі негативні наслідки, і перш за все на психологічне несприйнят-
тя німецьким населенням поділу країни на декілька частин. Важливим аргументом був й економіч-
ний чинник. Члени економічного підкомітету зазначали, що будь-який поділ Німеччини призведе 
до порушення традиційно встановлених економічних зв’язків, економічного занепаду, зменшення 
рівня життя німців і значно вплине на становище інших європейських країн20. 

За цих умов усі варіанти поділу Німеччини (найбільш обговорюваний з липня 1942 р. варіант 
«на 3», проект поділу «на 2» у варіантах Східна-Західна Німеччина та Південна-Північна 
об’єднання) не мали одностайної підтримки в Консультативному комітеті з повоєнної зовнішньої 
політики. Найбільший протест отримали проекти відновлення існування традиційних невеликих 
німецьких держав, оскільки вважалося, що їх буде важко контролювати, сприяти їх економічному 
процвітанню, до того ж вони будуть джерелом війни між собою21.  

Проблема визначення постійного чи тимчасового характеру поділу Німеччини також не мала 
чіткого вирішення. Висувалась, наприклад, пропозиція про 5-річний термін поділу країни, після 
якого німці самі мали вирішувати питання державного устрою під контролем країн-переможниць, 
але значного поширення вона не отримала. Щодо політичних відносин між розділеними державами 
проекти варіювалася від визнання самостійності кожної держави до встановлення федерації. З еко-
номічної точки зору поставало 2 альтернативи – або створення незалежних держав і порушення тим 
самим високо розвинутої економіки чи збереження певної форми міждержавного співробітництва, 
яке пізніше може призвести до об’єднання22. Хоча й остаточні рекомендації не були сформульовані, 
документ «Н-24» засвідчив всебічну розробку даного питання спеціалістами різного профілю, коо-
перацію між ними, що мало значення в подальшому вирішенні «німецького питання». 

Відставка у 1943 р. голови Консультативного комітету з повоєнної зовнішньої політики 
С.Уеллеса та заміщення посади К.Хеллом призвело до зміни акцентів в розробці повоєнного уст-
рою Німеччини. Опонент застосування сили при поділі Німеччини, К.Хелл, виступав за ненасиль-
ницьку децентралізацію за рахунок заохочення центробіжних сил, що не знаходило підтримки пре-
зидента Ф.Рузвельта. 
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Як бачимо на початку осені 1943 р. серед керівництва Великобританії та США не існувало 

єдиного погляду на врегулювання повоєнного устрою Німеччини, що позначилося на досить обе-
режному трактуванні питання обох країн на Московській конференції (19-30 жовтня 1943 р.). 
К.Хелл та А.Іден, висловлюючи офіційну тенденцію в поглядах щодо розділу Німеччини – необхід-
ність відділення Прусії, підтримку сепаратистських рухів тощо, не вказували на існуючі альтерна-
тивні проекти у владних колах своїх країн, займали вичікувальну позицію. Треба відзначити, що 
подібну ухильну позицію зайняв і нарком іноземних справ СРСР В.М.Молотов, хоча ще у вересні 
1943 р. наукові співробітники Інституту світового господарства та світової політики АН СРСР 
представили «Варіанти розчленування Німеччини та їх економічні і військові наслідки», які пропо-
нували варіанти розділу Німеччини на 3, 4 та 7 держав23. 

Подальше обговорення та прийняття ключових рішень щодо майбутнього Німеччини прохо-
дило в рамках механізму конференцій голів антигітлерівської коаліції, де основна увага була скон-
центрована окрім питання розділу Німеччини, на таких аспектах як окупаційний режим після капі-
туляції, економічне становище, репарації та східний кордон країни.  

Відповідно до власного бачення проблеми на Тегеранській конференції (28 листопада – 1 гру-
дня 1943 р.) офіційно були запропоновані У.Черчіллем та Ф.Рузвельтом проекти силового розділу 
Німеччини. Британський прем’єр-міністр, продовжуючи традиційне бачення, що «корінь зла Німе-
ччини – Пруссія», вбачав необхідність її ізоляції від іншої Німеччини, відокремлення південних 
провінцій з послідовним включенням в дунайську федерацію.  

Власний проект розділу Німеччини на 5 держав був представлений і Ф.Рузвельтом, розробле-
ний президентом за 2 місяця до конференції. Пропонувалося зменшити Пруссію в розмірах і ство-
рити окреме державне утворення, в другу частину мали увійти Ганновер та північно-західні райони 
Німеччини, в третю – Саксонія та район Лейпцига, в четверту частину – Гессенська провінція, Дар-
мштадт, Кассель та старі міста Вестфалії, в п’яту – Баварія, Баден, Вюртемберг. Райони Кільського 
каналу та Гамбургу підлягали контролю Об’єднаних Націй чи 4 держав, Рурська та Саарські області 
мали бути передані під контроль Об’єднаних Націй чи піклування всієї Європи24. Подібний проект 
мав більш прийнятну оцінку Й. Сталіна, ніж ідеї «федерування» Європи У.Черчілля, але подальше 
обговорення територіального питання покладалося на Європейську Консультативну Комісію, що 
була заснована рішенням Московської конференції міністрів закордонних справ в жовтні 1943 р.  

«Неготовність» обговорювати ці питання в ЄКК з боку американських та радянських предста-
вників призвели до чергового «зависання» питання повоєнного устрою, що в більшій мірі було від-
гуком існуючих внутрішніх розбіжностей в поглядах серед керівництва держав та вичікувальної 
позиції розстановки сил.  

Якщо британська сторона дотримувалась концепції поділу Німеччини (і в ЄКК, і на особистих 
зустрічах керівників країн), то для американської сторони характерним було постійне коливання. 
На кінець 1943-1944 рр. в керівних колах США продовжувало існувати протиріччя між прибічни-
ками та опонентами поділу Німеччини, яке набуло чергового загострення у зв’язку з обговоренням 
т.зв. «плану Моргентау». Пропозиція міністра фінансів Г.Моргентау торкалася важливих питань 
економічного та політичного життя повоєнної Німеччини, за якою країна мала бути «пасторалізо-
вана» (перетворена на країну «пасовищ та ланів») і позбавлена індустріальних потужностей: Саар 
мав перейти до Франції; Рур, Рейнська область та Кільський канал передані під міжнародне керу-
вання, а залишки території поділені на 2 держави на півдні та півночі Німеччини25.  

Послідовна критика плану з боку голови Держдепартаменту К.Хелла та військового міністра 
Г.Стімсона призводила до перегляду даного проекту в багатьох інстанціях та еволюції поглядів з 
цього питання президента США. Треба зазначити, що з першого погляду план спрямований на по-
карання Німеччини, мав у собі значні економічні прогалини, що призвело до значної критики еко-
номістів та відмови від його реалізації. Німецьке сільське господарство при реалізації плану не змо-
гло б прийняти велику кількість звільнених робочих рук, а позбавлення країни хімічної, електроте-
хнічної промисловості, виробництва сталі (що складало 60% експорту), могло призвести до немож-
ливості виплачувати Німеччиною репарації, покривати імпорт, що завадило б міжнародній торгівлі 
та загальному процесу економічної реконструкції в Європі після війни. Виходячи з цього, і 
Ф.Рузвельт, і У.Черчілль в жовтні 1944 р. відмовились від проекту, який спочатку був прийнятий 
обома лідерами на ІІ Квебекській конференції у вересні 1944 р.  

Певної корекції зазнала і наступна спроба розвитку ідеї розділу Німеччини. Під час Ялтинсь-
кої конференції (4-11 лютого 1945 р.) американський, англійський та радянський лідери не мали 
суперечностей щодо необхідності розділу Німеччини, але залишались відкритими питання компо-
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нування німецьких земель, кількості новостворених державних утворень, необхідність внесення до 
ст.12 умов безсуперечної капітуляції виразу «розчленування Німеччини». Ці питання і мала розгля-
нути створена комісія з перегляду процедури розділу Німеччини.  

В результаті відмови від конструктивної роботи в цій комісії радянської сторони (на чолі з 
послом СРСР у Великобританії Ф.Т.Гусєвем) та переходу на позицію, що рішення Кримської кон-
ференції про розчленуванні Німеччини «не є обов’язковим планом розчленування», а лише «засо-
бом тиску»26, питання розділу країни було фактично знято з порядку денного і західними країнами. 
Причини цього ми вбачаємо у стрімкій зміні стратегічних позицій у кінці війни, поступовому погі-
ршенні відносин між союзниками (у зв’язку з проблемами встановлення коаліційних урядів у звіль-
нених країнах Східної Європи тощо) та баченні Німеччини як противаги Радянському Союзу. В цій 
площині можна згадати вислів Г.Моргентау: «Німеччина необхідна нам як оплот проти Росії та ко-
мунізму»27 та Дж.Кеннана, який вказував, що «ідея Німеччини йшла сумісно з росіянами як химе-
ра»28.  

Одним із суперечливих питань при розробці повоєнного устрою Німеччини був східний кор-
дон країни. Вирішення даної проблеми проходило в основному в рамках дискусії щодо «теорії ком-
пенсації», запропонованої Радянським Союзом з метою «компенсувати» Польщі втрату східних те-
риторій (проходження східного кордону по «лінії Керзона») за рахунок придбань частини німець-
ких земель на заході. Відношення Великобританії щодо цієї проблеми еволюціонувало протягом 
другої світової війни під впливом зміни міжнародної обстановки, змін у внутрішньополітичному 
житті Польщі та під впливом відносин з польським урядом29, в той час як американська дипломатія 
не проявляла значної зацікавленості даним питанням. 

Під час Тегеранської конференції У.Черчілль ініціював розгляд польської проблеми і опри-
люднив механізм вирішення питання майбутніх кордонів Польщі, попередньо розроблений у Форін 
оффісі. Британці пропонували встановити польсько-радянський кордон по лінії Керзона з одночас-
ним зміщенням на захід польсько-німецького кордону. Запропонована лінія р. Одер, як один із варі-
антів кордону між Польщею та Німеччиною, була доволі умовною, оскільки на момент зустрічі в 
Тегерані британці не виробили чіткої позиції з цього питання. Висунуті претензії з боку Й.Сталіна 
на частину східної Пруссії з портами Кьонігсберг та Мемель не отримали й надалі застережень з 
боку західних держав30.  

Існування певних сумнівів щодо необхідності перенесення кордону від р.Одеру до р. Західної 
Нейсе (на якому наполягав Й.Сталін) проявилися під час Ялтинської конференції. У.Черчілль та 
Ф.Рузвельт, спираючись на загрозливі прогнози переселення великої кількості людей до Німеччини 
та необхідність проведення консультацій з новим польським урядом (який мав бути створений 
шляхом реорганізації діючого у Варшаві уряду “люблінців”), вирішили відкласти прийняття оста-
точного рішення до нової зустрічі31.  

Створення 28 червня 1945 р. прорадянського Тимчасового уряду національної єдності, дозвіл 
полякам очолити адміністрацію на територіях на схід від Одера та Ниси Лужицької сприяли укорі-
ненню критичного ставлення голови британського уряду щодо нових східних кордонів Німеччини. 
Перспектива значних демографічних змін у районі (депортації 8 млн. німців), пов’язані з цим еко-
номічні проблеми (необхідність забезпечення західної Німеччини паливом та продуктами харчу-
вання) знаходили послідовну критику У.Черчілля під час Потсдамської конференції та після неї 32.  

Але зміни у складі британської делегації під час конференції, послідовний тиск з боку радян-
ської сторони на фоні нейтральної позиції США призвели до прийняття радянського проекту, за 
яким „колишні німецькі території на схід від лінії, що проходила від Балтійського моря західніше 
Свінемюнде і звідти по річці Одер до впадіння річки Західна Нейсе і вздовж Західної Нейсе до че-
хословацького кордону..., мали знаходитись під управлінням Польської держави”33.  

Механізм управління Німеччиною в початковий окупаційний період, перебудова її внутріш-
нього життя після капітуляції передбачалися низкою угод, прийнятих союзниками в останні роки 
війни. Серед них важливе значення посідали Акт про беззастережну капітуляцію, Декларація про 
поразку Німеччини, Угода про зони окупації Німеччини та управління Великим Берліном, Угода 
про контрольний механізм в Німеччині, згідно з якими після капітуляції Німеччини верховна влада 
передавалася головнокомандуючим збройних сил СРСР, США та Великобританії кожним в своїй 
зоні (яких мало бути 3). Для здійснення спільних дій та прийняття узгоджених рішень з військових, 
політичних і економічних питань передбачалось створення Контрольної Ради у Берліні. 

Необхідність визначення політичних і економічних принципів координованої політики союз-
ників по відношенню до Німеччини визначили розгляд цього питання на Потсдамській конференції 
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і прийняття відповідного рішення 2 серпня 1945 р. Метою окупації проголошувалося «повне роз-
зброєння і демілітаризація Німеччини і ліквідація всієї німецької промисловості, яка могла б в май-
бутньому використана для військового виробництва», знищення націонал-соціалістичної партії та 
підконтрольних організацій, припинення нацистської та мілітаристської діяльності та пропаганди. 

Скасування нацистських законів, передача до суду військових злочинців, усунення з посад 
членів нацистської партії та осіб з ворожим ставленням до союзників, реформа судової системи та 
місцевого самоврядування мали скласти основу реорганізації політичного життя в Німеччині на 
демократичних засадах. Оскільки створення центрального німецького уряду не передбачалось, пев-
ні поступки німцям були надані в управлінні центральними департаментами в галузі фінансів, тран-
спорту, комунікації, зовнішньої торгівлі та промисловості34. 

Щодо економічних принципів, то вони базувалися перш за все на ідеї знищення німецького 
військового потенціалу (заходи щодо знищення військової промисловості Німеччини), по-друге, на 
тому, що Німеччина має повністю компенсувати втрати і страждання, заподіяні Об’єднаним Націям 
протягом війни (через систему репарацій) та, по-третє, що в результаті реалізації цих 2 принципів 
«німецькому народові буде залишено достатньо ресурсів для того, щоб він міг існувати без допомо-
ги ззовні»35. Особливе значення мало визнання того, що в період окупації Німеччина повинна була 
розглядатися як єдине економічне ціле, що вимагало єдиних заходів в основних галузях економіки 
країни. 

Дані рішення заклали основу повоєнного устрою Німеччини, які в майбутньому в результаті 
розбіжностей в поглядах та безкомпромісних позицій західних країн та радянської дипломатії приз-
вели до поділу країни на 2 частини і приведення в глухий кут «німецького питання» на чотири де-
сятиліття.  

Підсумовуючи, хотілося б зазначити існування альтернативних проектів вирішення «німець-
кого питання» в керівних колах США та Великобританії протягом другої світової війни. Вважаючи 
за необхідне покарати країну та позбутися можливості відродження нових агресивних поштовхів з 
цієї частини Європи, фахівці обох країн висували чисельні варіанти вирішення даної проблеми. В 
арсеналі обох країн були плани щодо збереження єдності та поділу країни (кількість новостворених 
частин в яких варіювалася в залежності від історичних, економічних та релігійних чинників), які 
мали реалізуватися за рахунок підтримки місцевих децентралістських тенденцій чи військовим 
шляхом. Розстановка сил та погіршення стосунків між союзниками на кінець війни призвели до ко-
рекції поглядів західних дипломатій щодо «німецького питання» та зняття з порядку денного про-
блеми поділу Німеччини, збереження єдності якої почалося розглядатися як можлива противага 
«радянському фактору».  

Перспективами подальшої розробки даної проблеми є звернення до існуючих варіантів 
розв’язання «репараційного питання» в офіційних колах західних країн та обговорення майбутньо-
го державного статусу Німеччини широкими громадськими колами, що сприятиме більш комплек-
сному баченню позиції США та Великобританії в період виникнення «німецького питання». 
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SUMMARY 
The article is devoted to the examination of variants of decision of the «German question» during the 

Second World War by the leaders of the USA and Great Britain. The author traces alternative projects con-
cerning the political system of Germany, problem of borders, research evolution of the attitude toward the 
problem of dismemberment of the country. 
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Зазначимо, що до розгляду феноменів, які позначаються поняттями, що нас цікавлять, свого 

часу підступався Г.В.Ф. Гегель.  «Бог, – писав великий мислитель, аналізуючи поняття «релігія до-
бра і світла», – є лише один принцип, одна могутність, а кінцеве, тим самим зле, не має істинної 
самостійності.  Однак добро в силу своєї всезагальності має і природний спосіб наявного буття, 
буття для іншого – світ, чистий прояв. Подібно до того, як добро є тотожне самому собі, 
суб’єктивність у її чистій тотожності з самою собою в духовності, світло є абстрактна 
суб’єктивність у почуттєвій сфері; простір і час суть ці перші абстракції буття поза один одного; 
конкретне фізичне начало у його всезагальності є світло» [1]. 

Однак, на жаль, треба визнати, що традиція глибокого і всебічного аналізу релігійного прос-
тору і релігійного часу ані в науковій, ані у філософській  думці  так і не склалася. Цим пояснюєть-
ся, зокрема, вкрай недостатня розробленість у суспільствознавчій літературі сутнісних характерис-
тик релігії та її проявів, а по-друге, – практична відсутність понять «релігійний простір» і «релігій-
ний час» як у філософських, так і у релігієзнавчих довідкових виданнях. 

Можливо у цьому, просто кажучи, немає й ніякої потреби? Адже, слід визнати цей очевидний 
факт, релігія досліджується вже багато віків.  Своє слово про неї сказали практично всі великі мис-
лителі. Це дійсно так. Але, нехай вибачать нас за надмірну сміливість  читачі, ми все ж таки спро-
буємо стверджувати, що дослідження ці, якими б докладними вони не були, у більшості випадків 
обмежувалися  різноманіттям проявів релігії і лише частково торкалися  сутності, та й то, так би 
мовити, лише першого порядку.  І однією з причин такого стану справ, як нам здається, є відсут-
ність необхідного вивчення проблеми релігійного простору і релігійного часу розглядуваних явищ.  
Думається, що саме  в розумінні позначуваних цими поняттями феноменів у їх взаємозв’язку, обу-
мовленості й розвитку може бути пізнана й зрозуміла більшість з сутнісних параметрів релігійного 
буття, й, природно, релігійної свідомості, осмислені напрямки, шляхи й засоби можливого управлі-
нського впливу на релігійний процес, виявлено границі міри цього впливу. 

Однак це надзвичайно складне завдання, можливо, навіть не дуже близького  майбутнього, 
розв’язання якого потребує величезних зусиль не лише філософів, а й істориків, економістів, юрис-
тів, релігієзнавців, соціологів, представників інших галузей суспільствознавчої науки.  Ми ж у цій 
роботі спробуємо лише визначити сутність вказаних феноменів, зміст понять, що їх позначають, та 
притаманні їм особливості.  

Поза всякого сумніву можна стверджувати, що релігійний простір і релігійний час, як і розг-
лянуті нами раніше історичні, педагогічні і політичні простір і час [2],  постають у якості своєрід-
них проявів соціального простору і соціального часу. 

Виступаючи у якості системи суспільних зв’язків, яка фіксує існування великого розмаїття 
соціально-предметних  об’єктів, подій з точки зору їх упорядкованості, насиченості й ступеню охо-
плення, що відбиває процес життєдіяльності суспільства, тобто таке, що перебуває  у безперервно-
му розвитку, соціальне буття, соціальний простір, з одного боку, є невід’ємною частиною, елемен-
том простору біосфери і космосу, а з другого боку, сам  функціонально  розділений на ряд підпрос-
торів, в свій час утворюючих  собою певну систему. Одним із структурних елементів цієї системи 
якраз і виступає релігійний простір. 

«Релігійний простір» може бути визначений як одне з основних понять, категорія філософії 
релігійної свідомості, що позначає частину соціального простору, параметри якої фіксують місце, 
спрямованість, глибину і протяжність діяльності релігійних суб’єктів, спрямовану на осягнення по-
тойбічного, небесного, надприродного світу, у  реальність існування якого вони увірували, прилу-
чення до нього шляхом дотримування релігійних норм у процесі їх земної життєдіяльності. 

Присягання у непохитній вірності  діалектиці та її принципам, які щедро проголошували де-
котрі з тих, хто гучно називав себе марксистами у радянський період нашої історії, насправді нерід-
ко оберталися  їх нехтуванням, демонстрацією прихильності до метафізики з її однобічністю, абст-
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рактністю, абсолютизацією того чи іншого моменту у складі цілого. Це, зокрема, знайшло свій про-
яв при оцінці реальних суб’єктів, тобто віруючих.  Відбиваючи точку зору «войовничих атеїстів», 
офіційна преса та й, нема чого приховувати, іноді окремі представники суспільствознавчої науки 
вбачали в них, якщо не уражених важкою хворобою, то принаймні, людей якихось дивних, зовсім 
не таких, як невіруюча більшість, а точніше (як виявилося пізніше) – лише така, що демонструвала 
свій атеїзм. 

Безумовно, віруючі й невіруючі  у тому ж Радянському Союзі дійсно існували, виступаючи у 
якості протилежностей.  Однак, і це суттєво важливо зазначити, не метафізичних, а діалектичних, а 
саме – таких, які, будучи соціальними суб’єктами, мали багато чого спільного.  Мова перш за все 
йде про те, що, як перші, так і другі були учасниками формування й розвитку економічних, політи-
чних, соціальних стосунків, робили свій внесок у розвиток радянського суспільства, тобто прийма-
ли практичну участь у розв’язанні завдань соціалістичного будівництва, перш за все, у матеріаль-
ному виробництві.  Однак і цим спільність їх не обмежувалась. Вона, певною мірою, розповсюджу-
валась і на духовну сферу, в тому числі на світогляд. 

Дійсно.  Адже існування потойбічного світу визнається як віруючими, так і невіруючими. Ні в 
кого ж не викликає сумнів у тому, що існує світ  (рослинний, тваринний і інший ) планети Земля й 
існує світ позаземний, світ космосу, Всесвіт.  Інша справа у тому, що, як самі ці світи, так і їх сут-
ність, походження, структура, елементи, що її утворюють, тлумачаться неоднаково.  Співпадають і 
деякі з норм релігійної і світської моралі. 

Інакше кажучи, якоїсь нездоланної межі, а тим більше муру між релігійним і нерелігійним 
простором немає й бути не може. Їх слід розглядати як протилежності, але ні в якому разі не мета-
фізичні, а діалектичні, тобто такі, що перебувають у взаємозв’язку, у єдності. 

Релігійний простір утворюється всією сукупністю соціальних суб’єктів, що здійснюють свою 
діяльність, керуючись вірою в існування як земного, поцейбічного світу, так і світу небесного, над-
природного, місцеперебування   найвищих сил, достойних поклоніння.  Кожен з них характеризу-
ється наявністю певного місця розташування серед множини інших соціальних суб’єктів.  

Своїми просторовими параметрами характеризується релігійне буття кожної віруючої особис-
тості.  Мова йде не лише про географічні параметри тієї точки на земній кулі, тому або іншому кон-
тиненті, у певній країні, де відбувається життєдіяльність віруючої людини, але й про глибину самої 
віри її у існування світу не лише земного, поцейбічного, але й світу потойбічного, небесного, як 
уже зазначалось, місцеперебування   найвищих сил, достойних поклоніння, сили взаємозв’язку з 
цими світами, що визначають практичну діяльність віруючої людини, її поведінку. 

Адже не секрет, що переважна більшість віруючих людей, визнаючи існування світу потойбі-
чного, поклоняючись тим, хто там перебуває, в той же час цінують і своє перебування у світі зем-
ному і, не поспішаючи розставатися з ним, якщо не з любов’ю, то, принаймні, терпимо відносяться 
до собі подібних землян, додержуються законів держави, громадянами якої вони є,  або ж на тери-
торії якої тимчасово перебувають через певні обставини.  

Однак є віруючі іншого типу, представники релігійного екстремізму.  До них належать, зок-
рема, протестантські «ультра» в Ольстері, «брати-мусульмани» в країнах Близького й Середнього 
Сходу та інші.  В умовах радянського суспільства на шлях релігійного екстремізму найчастіше ста-
вали представники таких релігійних течій, як євангельські християни-баптисти, що виявлялось у 
діяльності так званих «ініціативників» або прибічників Ради церков ЄХБ (адвентисти-
реформатори), крайніх п’ятидесятників, свідків Ієгови та ін.  Вони намагались всіляко обходити 
закони, збуджувати невдоволення політикою радянської держави по відношенню до релігії та церк-
ви. Такі факти мали місце, зокрема, в Україні, в різних її регіонах, в тому числі і в Запорізькій обла-
сті. 

Після руйнації СРСР  й утворення на його колишній території незалежних держав, послаб-
лення законодавчого тиску, відсутності низки правових актів, які б чітко регламентували діяльність 
релігійних організацій, взаємини церкви і держави, церкви і школи, прояви релігійного екстремізму  
дещо послабли.  Однак було б помилково вважати, що вони зникли, як то кажуть, зовсім і безпово-
ротно.  У тій же сусідньої з Україною Росії, в Іраку, Афганістані, Індії, цілій низці інших держав 
вони ще більше загострились. Про це свідчать чисельні факти терору, що його здійснюють фанати-
чно віруючі люди, здебільше ісламісти, які нібито в ім’я переселення у світ інший готові ризикува-
ти не лише власним життям, але й життям десятків, а іноді сотень інших людей. 

«В останні десятиріччя, – відзначає у своїй аналітичній статті Л.С.Васильєв, – світ стрясають 
терористичні акти, маже 90 % з яких здійснюється тими, хто має відношення до ісламу. Радикаліза-
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ція цієї релігії цілком визначено спирається на тлумачення низки заповідей Корану. І, попри всі на-
магання залучити при цьому політкоректність, неможливо заперечувати, що терористи, про яких 
іде мова, дуже тісно зв’язані саме з ісламом, що вони віддані ідеям, закаробованим у Корані (нева-
жливо, як їх інтерпретують більш помірковані мусульмани), що вони, з  готовністю вбиваючи ін-
ших, вмирають зі словами «Аллах Акбар!» [3]. 

Взяти хоч би трагедію маленького північноосетинського містечка Беслан, про яке до вересня 
2004 року мало хто чув, а тим більше – знав. Тепер ця назва стала синонімом трагедії, нелюдської, 
безглуздої жорстокості, що й зараз викликає подив і жах у мільйонів людей в усіх куточках земної 
кулі.  Адже за три дні у Беслані загинуло «майже стільки людей, скільки за п’ять років Великої Віт-
чизняної війни. Однак цього разу більшість із них – діти» [4]. 

Це лише один з багатьох, нехай і менших за своїми масштабами, прикладів релігійного фана-
тизму.  І важко прогнозувати, скільки їх ще може трапитись, якщо людство не знайде надійного за-
собу зупинити криваву ходу глобального джихаду. 

Певним місцем, розташуванням, чисельністю, глибиною впливу на оточуюче середовище ха-
рактеризуються не лише окремі релігійні особистості, але й релігійні  общини, конфесії, діючі як у 
межах конкретної країни, так і в міжнародному масштабі.  У своїй сукупності ці параметри якраз 
утворюють релігійний простір.   

Релігійний  простір виступає у якості своєрідної матриці, що сприяє відтворенню у даному 
соціумі суспільних відносин – економічних, політичних, соціальних і духовних, що нібито визначе-
ні землянам вищими силами, які закріплюються у звичаях, традиціях, нормах поведінки віруючих, 
формуючи релігійну культуру, систему релігійних цінностей.  

Як відомо, всі елементи, що входять до системи соціального простору, характеризуються ная-
вністю притаманних йому загальних ознак. Релігійний простір має ці  ознаки також. Про що йде 
мова? 

Як і соціальний простір в цілому, релігійний простір носить об’єктивний характер. Історія 
свідчить, що серед суспільств, які існували на планеті Земля у минулому, і серед тих, що існують 
нині, не було і немає таких, в яких би були відсутніми ті або інші релігійні структури.  Спроби поз-
бутися їх, (найбільш активна серед них демонструвалась десятки років у Радянському Союзі, ініці-
йована правлячою комуністичною партією), переконливо довели їх повну неспроможність. Незва-
жаючи не лише на агітаційно-пропагандистський натиск «войовничих атеїстів», а іноді й репресив-
ні заходи, що застосовувались у першу чергу до непокірного духовенства, суспільство так і не змо-
гло позбутися релігійності.  Нічого, окрім шкоди, послаблення зв’язків КПРС з масами це не дало, 
що відверто визнає сьогодні Компартія України. 

«Компартія України, – говориться в Декларації про позиції Компартії України по відношенню 
до релігії і церкви. – нема чого приховувати від народу….  Ми чесні, принципові і послідовні в оці-
нках подій минулого і сучасного, враховуємо всю складність і суперечливість історичних процесів. 
Православним християнам, віруючим інших конфесій України принесені вибачення за страждання і 
негаразди, що випали на їх долю у годину соціальних катаклізмів. Ми засуджуємо необґрунтовані 
політичні репресії проти духовенства, обмеження конституційних прав і свобод віруючих, руйну-
вання святинь і храмів, які являлись невід’ємною частиною національної духовної культури народів 
України, що  мали місце у минулому, і заявляємо: подібне не може і не повинно ніколи повторити-
ся!» [5]. 

Наявність у суспільстві віруючих, тих або інших релігійних структур з відповідними парамет-
рами, що утворюють релігійний простір, обумовлюється об’єктивним існуванням Всесвіту, космо-
су, світу в цілому, всього  невичерпного нескінченного різноманіття видів матерії, що перебуває у 
неперервному розвитку, неперервному творінні, і обмеженими можливостями їх пізнання людьми. 
Це існує і завжди буде існувати незалежно від волі і свідомості як окремої людини, так і всього 
людства. 

Зазначена обставина обумовлює таку ознаку релігійного простору, притаманну й всьому соці-
альному простору, як неперервність. Одночасно з цим релігійному простору притаманна така озна-
ка, як неперервність, яка  знаходить свій прояв у тому, що релігійна діяльність конкретного релігій-
ного суб’єкта продовжується певний період, маючи свій початок і  свій кінець. 

Поряд із загальними ознаками, притаманними соціальному простору в цілому і кожному з 
елементів, що входять у його систему, релігійний простір характеризується  й своєю специфікою, 
своїми особливостями. 
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Перша з особливостей релігійного простору полягає в тому, що формування його сутнісної 

характеристики відбувається через взаємозв’язки суб’єкта не лише з реальними об’єктами матеріа-
льного світу, але й з уявними, такими, що носять ілюзорний характер. Оскільки все земне життя, на 
думку віруючих, визначається потойбічним світом, світом небесним і небожителями, то туди ж зо-
рієнтована і спрямованість їхньої життєдіяльності на землі.  На найвищих місцях, ближче до неба, 
зводяться храми, більшість з яких мають імена «святих», тобто тих самих небожителів.  

Друга особливість релігійного простору полягає у тому, що він постає                                                                                                                                                                                                                                                                   
як певна система різноякісних місць. У ньому розрізняється земний, гріховний світ, місце мешкан-
ня людини,  і світ «чистих сутностей», вищих сил, достойних поклоніння. У земному ж світі виді-
ляються святі місця і особливі напрямки, що ведуть до них.  Мова йде перш за все про храми, мона-
стирі.  Головною дорогою вважається дорога до храму.  Центральним місцем у храмі вважається 
вівтар, де знаходиться престол і де священнодіють «слуги господні», духовенство. Найпочеснішим 
місцем в оселі віруючого слугує куток, у якому  розміщені ікони. 

Третьою особливістю релігійного простору є невизначеність, розмитість просторових параме-
трів об’єктів потойбічного світу, що визнається віруючими у якості реального.  У книгах священно-
го писання лише констатуються факти творіння неба й землі, небесних світил, Раю і пекла, Адама і 
Єви та інших без визначення їх просторових параметрів.  

Четверта особливість релігійного простору полягає у зміні щільності як самих релігійних 
суб’єктів, так і матеріальних релігійних об’єктів у критичні, переламні періоди розвитку соціумів. 
Різке зменшення її спостерігалось в Республіках Радянського Союзу після перемоги Жовтневої ре-
волюції і на перших етапах соціалістичного будівництва.  Протилежний процес ми спостерігаємо в 
Україні після проголошення незалежності. 

Характеризуючи протікання цього процесу за першу чотири роки незалежності, віце-прем’єр-
міністр  України І.Г. Курас зазначав у своєму виступі на міжнародній науковій конференції: «Для 
порівняння: 1989 року у нас було зареєстровано 18 конфесій, які включали в себе 8021 громаду, а 
нині в Україні діють 69 конфесій і напрямків, які нараховують близько 17 тисяч релігійних органі-
зацій, громад, братств, місій, монастирів, духовних навчальних закладів. Державними органами 
влади за останні два роки релігійним общинам передано понад 600 культових споруд.  За цей період 
ними споруджено 647 і будується 1577 споруд. Однак все це, зрозуміло, не може задовольнити ная-
вні потреби. Сьогодні релігійні організації України в середньому забезпечені культовими будівлями 
лише на 70 відсотків, а ціла низка конфесій – лише на 30-40 відсотків» [6]. 

Зазначений процес і зараз продовжує розвиватись у тому ж напрямку. 
Являючись структуроутворюючим елементом системи соціального простору, релігійний про-

стір в той же час сам може бути представлений  у вигляді складно структурованої системи.  Зокре-
ма, уявляється правомірним у відповідності з різними релігійними суб’єктами виділяти:  

- релігійний простір віруючої особистості; 
- релігійний простір церковної общини; 
- релігійний простір об’єднання віруючих, прибічників одного й того ж культу; 
- релігійний простір всіх віруючих однієї конфесії, тобто одного віросповідання тощо. 
Специфічно проявляючись у релігійних просторах різних суспільств, зазначені особливості 

відбивають риси, притаманні світовому релігійному простору, що формується.  Про це активно го-
ворять прибічники екуменічного руху – руху за об’єднання християнських конфесій, що підтриму-
ється представниками багатьох інших конфесій, міжнародними релігійними організаціями. Про це 
також свідчить поширення  міжконфесійних стосунків [7].  

Зазначені обставини обумовлюються особливостями теперішнього релігійного часу. 
«Релігійний час» виступає у якості одного з основних понять, категорії філософії релігійної 

свідомості, що позначає внутрішнє зв’язану з релігійним простором форму релігійного буття, яка 
характеризує послідовність, тривалість, ритми і темпи діяльності релігійних суб’єктів, спрямованої 
на осягнення потойбічного, небесного, надприродного світу, у реальність існування якого вони уві-
рували, і прилучення до нього через додержання релігійних норм у процесі їх земної життєдіяльно-
сті. 

Як і соціальний час, структуроутворюючим елементом якого є релігійний час, він носить 
об’єктивний характер, бо  не залежить від волі й  свідомості як релігійних суб’єктів – окремих осо-
бистостей, соціальних груп, так і суспільства в цілому. 

Релігійному часу, як і в цілому часу, в тому числі і соціальному, притаманні такі властивості, 
як діалектична єдність кінцевого і нескінченного, перервності і неперервності. Зазначимо, що на ці 
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загальні властивості часу вказував і Гегель у своїх лекціях з філософії релігії, звичайно, з позиції 
об’єктивного ідеалізму: «Питання, подібні до таких: чи є світ – або матерія – вічним або даним від 
віку, чи ж він мав початок        у часі,  –  ці питання відносяться до пустої метафізики розуму. Коли 
говорять  «од віку», то сама вічність виступає як деякий нескінчений час, представлений у відповід-
ності з дурною нескінченністю, виступає лише як нескінченність рефлексії і визначення  рефлексії, 
адже світ є область суперечності, в ньому ідея виступає у невідповідаючому їй визначенні. Подібно 
до того, як світ входить в уявлення, входить в нього і час, а потім, через рефлексію, ця нескінчен-
ність, або вічність; але ми повинні усвідомлювати, що це визначення не має ніякого відношення до 
самого поняття» [8]. 

Зазначені  властивості релігійного часу знаходять прояв у тому, що тривалість діяльності ко-
жного релігійного суб’єкта має свої межі, своє начало і свій кінець.  Однак сама релігійна діяль-
ність отримує своє продовження, оскільки в життя приходять нові покоління людей, які стикаються 
зі світом непізнанного, незрозумілого, таким, що немає пояснення, і відтворюють, поряд з іншими 
соціальними суб’єктами, суб’єктів реальних, які сприймають від попередників релігійну культуру у 
вигляді одного з елементів соціальної спадщини. 

Наявність  спільних із соціальним часом і таких, що входять у його систему структурних еле-
ментів, не виключає специфіки  релігійного часу, притаманних йому особливостей. 

Перша з особливостей релігійного часу полягає у роздвоєності часу буття  релігійного 
суб’єкта, формуванні в ньому двох якісно відмінних одна від одної частин – часу  його реального 
буття у земних умовах і часу ілюзорного перебування у віртуальному потойбічному світі після за-
вершення земного життя. 

Визнаючи створеність світу в цілому, а з ним і часу, Богом, віруючі по-різному тлумачать як 
вік Землі, її творення, так і тривалість життя на ній «найбільш достойних».  Так, наприклад, згідно з 
шумерськими царськими списками, вважається, що до потопу царі жили по 20-60 тисяч років, а пі-
сля потопу – до 1000 років [9].  Що стосується віруючих-християн, то серед них немає єдиної точки 
зору «відповідно як віку землі, так і процесів розвитку природи. Одні вважають, що Бог сотворив 
світ за шість двадцятичотирьохгодинних днів, приблизно шість тисяч років тому. Інші думають, що 
дні Буття – це довгі періоди часу, які давали можливість поступовим змінам і тривалому розвитку 
різних видів. Багато хто з тлумачів Біблії займають проміжну позицію» [10]. 

Друга особливість релігійного часу полягає в обумовленості реальним теперішнім часом бут-
тя релігійного суб’єкта характеру його віртуального майбутнього часу буття  у потойбічному світі.  
Кожен віруючий переконаний, що в залежності від того, як він поводить себе під час земного жит-
тя, залежить, як буде протікати його буття у потойбічному світі. Це може  бути часом вічних радо-
щів і насолоди перебування серед «праведників» у Раю, або часом  страшних кар і вічних мук разом 
з іншими «грішниками», яким за заподіяні ними гріхи визначено місце у пеклі. 

І ще одне. Релігійний час, як і релігійний простір, постають  у якості складно структурованої 
системи. Наприклад, у межах релігійного часу України можна  виділити періоди домінування релі-
гійних вірувань, обрядів і свят, що були вироблені протягом багатовікової історії розвитку України 
– Русі до прийняття православ’я, коли наші предки поклонялись Перуну, богу грому, виступаючому 
у якості найвищого божества, богу неба Сварогу з його синами – богами сонця, вогню і вітру Даж-
богу, Хорсу і Стрибогу, «скотному» богу і богу братерства Велесу, покровительці  прядіння, ткацт-
ва і взагалі жіночих робіт богині Мокошь та ін., можна також виділити період введення право-
слав’я, різні періоди його розвитку, включаючи боротьбу православних християн проти католиць-
кої експансії, період існування греко-католицької церкви, що виникла у 1586 році в результаті Бре-
стської Унії, період розколу української православної церкви і виникнення структур Московського і 
Київського патріархату тощо.  Слід мати на увазі, що характеристика будь-якого релігійного явища 
може бути достатньо повною лише за умови, що зафіксовані не тільки його просторові параметри, а 
й параметри часові. Інакше кажучи, лише аналіз релігійного простору – часу дасть можливість ви-
явити релігійне явище, відкриє можливість проникнення в його сутність, осмислити вплив на соці-
ум. 

Однак зазначена можливість все ж не зможе повною мірою реалізуватись у дійсність без 
з’ясування феномену, що позначається поняттям «Бог».  Але це надзвичайно складне питання, яке 
потребує спеціального розгляду. 
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SUMMARY 
 The paper is devoted religion space and time. Their matter, general and special features are inves-

tigated and defined.  The content of the concepts, that designates these phenomena, is elaborated. 
 

М.А. ЛЕПСКИЙ  
 

ГИПОТЕЗА В ПЕРСПЕКТИВНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
 

Методологический анализ гипотез обладает своей историей, и трудно найти исследователя, 
не определявшего поисковые гипотезы, как в теоретической, так и практической программе поли-
тических прогнозов. Поэтому сузим предмет нашего исследования до изучения роли гипотезы в 
перспективном политическом прогнозировании.  

Перспектива как динамическая часть, модус картины миры, непосредственно связана с опе-
режающим сознанием, в нашем случае, политической действительности, поскольку антиципация 
обладает высокой степенью актуальности для политических субъектов, носителей определенной 
картины мира. Социальная перспектива – это социально-философское понятие, которое выражает 
динамику той части картины мира, определяя меру жизни и  смерти социального субъекта, на кото-
рую направлена его активность. Именно перспективные политические прогнозы направлены на 
преодоление презентизма текущей ситуации в линейном анализе динамики, но учитывают перспек-
тиву качественных скачков в единстве количественных и качественных изменений. Поэтому воз-
растает роль инновационных антиципаций в определении формирования существенных связей не 
только современного этапа развития, но и в сценариях развития будущего как диалектического 
единства уходящего и формирующегося, определяющего принципы вероятного. 

Объектом исследования предлагаемой вниманию статьи является перспективное политиче-
ское прогнозирование, а предметом статьи – гипотеза в этом процессе. Цель статьи состоит в опре-
делении специфики гипотезы в перспективном политическом прогнозировании, которая обуслов-
лена особенностями политической сферы прогнозирования и научной антиципацией в этой сфере.  

В политической сфере существенные закономерности формируются в реализации политиче-
ских интересов субъектов, объективная основа которых определяется диалектическими взаимосвя-
зями: 

 инноваций и сопротивления (которая определяет направленность развития политической 
сферы);  

организации и самоорганизации, которые определяют принцип развития структурно-
функциональных процессов политической сферы;  

управляемых и неуправляемых факторов, определяющих реализуемость нормативных про-
гнозов, проектов, планов и программ;  
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веры и знания, как механизма мобилизации человеческого капитала изменений, формирую-

щего смысловое поле деятельности. Изучение перспективного пространства политических прогно-
зов может выявить и другие существенные противоречия политического развития. 

Анализ исследования проблемы взаимосвязи гипотезы и прогноза осуществляется в четырех 
контекстах. Во-первых, в теоретическом контексте осуществляется поиск существенных каузаль-
ных, причинно-следственных связей, определяющих стабильность и динамику объекта исследова-
ния в определенном временном горизонте. В этом случае гипотеза является этапом теоретического 
обоснования исследования, а прогноз является видовым специфическим научным исследованием. 

Во-вторых, прогнозирование, как эмпирическое исследование, в котором разрабатывается 
программа, включает в качестве важнейшего этапа построение гипотезы. Взаимосвязь прогноза и 
гипотезы выявляется в отношениях часть-целое в исследовательском контексте. 

В-третьих, в прогнозировании часто построение гипотезы рассматривается как проявление 
антиципации, и, прежде всего, характеристики способности к прогнозированию [1, 159-172]. В этой 
проблематике взаимосвязь прогноза и гипотезы изучается в атрибутивном контексте. 

В-четвертых, ряд исследований в качестве центральной проблемы определяют разграничение 
прогноза и гипотезы. Существенное различие состоит в том, что гипотеза определяет непознанную 
или непроверенную (экспериментом, наблюдением и т.п.) взаимосвязь между существующими 
факторами, а прогноз устанавливает еще несуществующие взаимосвязи и отношения. В этом аспек-
те проявляется понятийный контекст, в котором также присутствуют структурные отношения части 
и целого, но в центре внимания находятся различия категориального контекста прогноза, который 
уточняется через гипотезу. 

В то же время гипотеза является важнейшим этапом исследовательского проекта, а не только 
частью прогноза, например, в исследованиях, направленных на изучение прошлого, истории, или 
настоящих социальных отношений. В этом случае мы имеем дело с гипотезами интерпретации фак-
тов прошлого и получения знаний о социальных закономерностях. В исторических исследованиях 
гипотеза не может быть проверена экспериментально, но как интерпретация проверяется и обосно-
вывается фактическим материалом, в идеале научно обоснованными фактами. В исследовании 
настоящих социальных отношений гипотезы обладают достаточными возможностями практиче-
ской проверки и являются необходимым этапом, тесно связанным с концептуализацией прикладно-
го исследования.  

По мнению Д.Л. Веймера и Е.Р. Вайнинга, хорошая концептуализация не требует однознач-
ности и недвусмысленности как в теоретическом, так и фактическом плане [2]. С.Г. Туронок, ком-
ментируя это положение, дает следующую трактовку концептуализации. Концептуализация может 
предполагать различные варианты влияния переменных друг на друга. Простейшая модель взаимо-
связей предполагает, что независимые переменные (НП) оказывают воздействия на зависимую пе-
ременную (ЗП) независимо друг от друга. В реальной же ситуации НП часто влияют друг на друга 
так же, как и на ЗП. Исследователь может предполагать, что некоторые независимые переменные 
имеют непосредственное воздействие на изучаемый феномен, в то время как другие – опосредован-
ное. Независимая переменная, воздействие которой имеет место первоначально, до вступления в 
силу остальных переменных, именуется антецедентной переменной. Соответственно независимая 
переменная, испытывающая воздействие антецедентной переменной, именуется промежуточной [3, 
120].  

Евристичность используемого контекста автор связывает  возможностью варьирования выбо-
ра в качестве антецедентной переменной, в зависимости от авторского замысла, конкретных пере-
менных. Естественно, это возможно в ограниченных рамках разграничения основного и второсте-
пенного. Ограничения вызваны, прежде всего, научными принципами объективности и обоснован-
ности.  

Следующий шаг разработки программы исследования состоит в формулировке гипотез. Ги-
потеза представляет собой эксплицитное утверждение, содержащее предполагаемое объяснение 
того, каким образом независимые переменные порождают зависимую переменную, оказывают на 
нее воздействие либо изменяют ее поведение. Поскольку гипотезы описывают предполагаемые 
взаимоотношения, они могут оказаться некорректными. Содержанием дальнейшего процесса ана-
литического исследования как раз и является систематическая проверка выдвинутых гипотез  [3, 
122.]. 

В этом определении гипотеза относится к опережающему отражению в социальном познании, 
при этом субъективное снижение неопределенности в предположении требует практической вери-
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фикации. В качестве аксеологических критериев обоснованности гипотез С.Г. Туронок вслед за 
Дж. Джонсоном, Р. Джослиным и Х.Т. Рейнолдсом предлагает использовать шесть характеристик. 
Определение роли гипотез в прогностическом исследовании ставит вопрос о возможности исполь-
зования этих характеристик для разграничения гипотез и прогнозов. 

 
В предлагаемой таблице сопоставим критерии обоснованности гипотез и возможность ис-

пользования этих критериев применительно к прогнозу. 
Характеристики обоснованности гипотез (по 
Дж. Джонсону, Р. Джослину и Х.Т. Рейнолдсу) 

Возможность использования критерия по от-
ношению к прогнозу. 

Гипотезы должны представлять собой эмпириче-
ские утверждения: представления о таких взаи-
моотношениях, которые имеют место в реальной 
жизни (а не «должны» иметь в соответствии с 
моральными и идеологическими убеждениями 
исследователя) 

Прогнозы должны опираться на эмпирические 
утверждения и также соответствовать принци-
пам, научности, объективности и ценности. 

Гипотезы должны обладать качеством генерали-
зации: объяснять достаточно распространенный, 
универсальный феномен, а не одно конкретное 
его проявление. 

Прогноз должен опираться на генерализующие 
его гипотезы. 

Гипотезы должны быть правдоподобными, т.е. 
содержать логически аргументированные поло-
жения. 

Прогноз также соответствует этому требова-
нию. 

Гипотезы должны быть конкретными, т.е. содер-
жать ясные и недвусмысленные термины, а также 
предположение о характере направленности вза-
имосвязи между переменными. 

Прогнозы также должны быть конкретными, 
формулироваться ясными и недвусмысленны-
ми терминами, но в сценарном анализе воз-
можна вариативность совокупности взаимосвя-
зей при сохранении их направленности. 

Гипотезы должны быть проверяемыми: исследо-
ватель должен обладать доступом либо возмож-
ностью сбора некоторых данных и свидетельств, 
подтверждающих либо опровергающих гипоте-
тическое утверждение. 

Прогнозы должны быть верифицируемыми и 
проверяемыми. 

Гипотезы должны быть операциональными, т.е. 
содержать термины и отношения, ясно указыва-
ющие на предполагаемый способ проверки и ха-
рактер необходимых для этого данных. 

Прогнозы также должны быть операциональ-
ными и целеориентированными, поскольку 
операциональность должна соответствовать 
целеориентации прогноза. 

Сопоставление указанных характеристик обоснованности гипотез не противоречит принци-
пам обоснованности прогнозов, при этом прогнозы предполагают различные виды гипотез, научная 
требовательность к которым повышает точность прогнозов. 

Концепция 
 

Гипотеза 
 

Рабочая гип  

 

Понятие А связано с понятием В 
 

Переменная А связана с переменной В 
 

Показатель 1 связан с показателем 2 
 

Измерение 
 

Значение показате-
ля 1 

 

Значение 
показателя 2 
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На наш взгляд, специфика прогнозирования проявляется в направленности гипотез, которая 

определена этапом прогнозирования. Во-первых, в прогнозе присутствуют гипотезы диагностики 
состояния объекта прогнозирования и окружающих его факторов, в этом случае используются кон-
цепты связи «антецедентных и промежуточных переменных», «независимых и зависимых перемен-
ных». Эти гипотезы условно можно обозначить как диагностические. 

Во-вторых, прогнозы основываются на гипотезах динамики факторов (темпе, скорости, цик-
личности, ресурсов процесса и специфики их восполнения, интенсивности, напряженности). Эти 
характеристики, собственно, и определяют динамические гипотезы. 

В-третьих, в прогнозы входят гипотезы будущих отношений между факторами и их вероят-
ность. Например, возможные отношения между основными политическими субъектами варьируют-
ся в диапазоне от войны и конфронтации до консенсуса и сотрудничества. Эти гипотезы можно 
обозначить как вероятностные. 

В-четвертых, важную роль, определяющую специфику формирования будущего, играют слу-
чайные факторы, отношения и латентная динамика процесса. Внезапно появившаяся информация 
определяется Ч. Хантом и В. Зартарьяном не просто как случайная информация, а обозначается в 
качестве отдельного основного канала «джокер» в информационном обеспечении принятия реше-
ний. Поэтому «факторы Х» определяют вариативность вероятностного поля. Гипотезы, учитываю-
щие случайные факторы, будем называть – «гипотезами неустойчивости прогноза» [4].  

Естественно обозначения гипотез достаточно условны, поскольку диагностические и динами-
ческие гипотезы могут быть вероятностными, могут обладать ошибками и требуют проверки. Но 
предложенная классификация акцентирует внимание именно на преобладающую характеристику 
гипотез прогнозирования. Так, если диагностические и динамические гипотезы в большей степени 
зависят от объективных знаний настоящего, то в вероятностных гипотезах и гипотезах неустойчи-
вости прогноза возрастает роль интуиции и опережающего отражения, как самодостраивания смыс-
ла и поиска возможностей будущего. 

Именно в последних видах гипотез возрастает роль субъективности и способности к анти-
ципации. Модальность гипотез в перспективном прогнозировании связана собственно с динамикой 
картины мира, с когнитивными ее аспектами. Гипотезы ограничены позиционированием исследо-
вателя в социокультурном пространстве смыслов данного общества, в «общественно-историческом 
характере эпохи», историческом времени и развитием науки, как научного пространства. 

Это позиционирование исследователя при определении гипотезы  отражается в методологи-
ческом, субъективном, практическом и вероятностном аспектах. Методологическом аспект раскры-
вается в принятии той или иной методологии, определении возможностей и ограничений избранной 
парадигмы с ее позитивной и негативной эвристикой, традициями научной школы, объективного 
поля исследования, сущностью предметной области изучения. Субъективный аспект определяет 
гипотезы через когнитивные и акмеологические способности субъекта познания, уровни и масштаб 
антиципации, объем освоенных знаний, аналитичность и синтетичность научной деятельности, 
«политику» внутринаучного социокультурного поведения, добросовестность ученого. Практиче-
ский аспект отражает актуальность, значимость и перспективность проблемы, а, следовательно, 
стандартность и неопределенность (инновационность) гипотез. 

В прогнозе приоритетным аспектом в позиционировании исследователя является вероятност-
ный аспект определения гипотезы – это обобщенный потенциал позиции, пространство решений и 
его смысловые ограничения, связанность позиции, управление случайностью как сценарная опре-
деленность рисков. 

В политическом прогнозировании специфика построений гипотез определяется основной ти-
пологией – разграничением на внутриполитическое и внешнеполитическое прогнозирование.  

Типические характеристики, внутренняя определенность (субъект-объектная, системная, 
структурно-функциональная и институциональная специфика) характеризуют ограничения и гори-
зонт прогнозирования. 

В.И. Жуков и Б.И. Краснов, на наш взгляд, убедительно характеризуют специфику отноше-
ний, сферу и содержание внутренней политики. Внутренняя политика связана со всеми видами от-
ношений между социальными группами, с системой различных политических отношений (борьба и 
сотрудничество классов, партий, наций и народов, революции, войны, выборы), а также с духовной, 
теоретической их формой, их идеальным выражением (политические взгляды, идеи, настроения, 
предрассудки, теории, программы, принципы). В сферу политики входят политические движения, 
политические отношения, политическое сознание и поведение, направление решений и действий 
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социальных группировок и их лидеров внутри государства, выбор государством того или иного 
курса действий на международной арене и др. Содержанием внутренней политики является дея-
тельность государства, партий, всех элементов политической организации общества. Структура по-
литической деятельности состоит из следующих элементов: субъекты политической деятельности – 
государство, классы, социальные слои, партии, политические лидеры (формальные и неформаль-
ные); объекты политики – внешние и внутренние, в том числе другие государства, экономика, гео-
графическая среда, идеология, право, культурная среда; цели политики и средства достижения по-
литических целей [5, 774-775] 

В свою очередь, внешнеполитическое прогнозирование определяет прогнозы в области меж-
дународных отношений и внешней политики. Международные отношения как область человече-
ского общения слагается из экономических, политических, правовых, дипломатических, идеологи-
ческих, социально-психологических, культурных, научно-технических, торговых, военных и других 
связей и взаимоотношений между государствами, народами, социальными группами, партиями, 
организациями и даже отдельными личностями, действующими на международной арене. 

На основе прогностических методов оценивается общая обстановка в мире, регионе, стране, 
изучаются тенденции, направления развития и факторы, которые определяют то или иное событие, 
делаются попытки оценить новые возможные факторы развития. В прогнозировании международ-
ных отношении прежде всего рассматриваются отношения государств, а затем – прочих участников 
международной жизни [5, 775-776] 

Таким образом, с одной стороны, гипотезы политического прогнозирования определены про-
цессами политической сферы, которые находятся в центре изучения, с другой стороны, процессом 
прогнозирования, познавательным процессом политической сферы. Гипотезы политического про-
гноза, которые отражают возможности и ограничения, причинно-следственные характеристики, 
исходя из специфики политического прогноза, можно классифицировать на предположения: 

в субъект-объектных политических отношениях,  
в развитии политической системы и режима ее функционирования, 
в структурно-функциональной определенности политического развития; 
в институциональном развитии, расширении или сужении политической сферы, изменении 

или устойчивости содержания внутренней и внешней политики, а также  политизации других сфер 
социальной жизни (в значении социетальной сферы); 

в политико-технологическом укладе, в перспективе развития политических технологий, по-
литического менеджмента. 

Эта предложенная классификация носит открытый характер – может развиваться и допол-
няться, но уже сейчас позволяет уточнить основные гипотезы политического прогнозирования, ис-
ходя из специфики политических отношений, сферы политики и содержания внутренней и внешней 
политики, тех процессов и политических явлений, которые являются существенными для конкрет-
ного политического прогноза. 

Процесс прогнозирования как познавательный процесс политической сферы в гипотезах про-
гнозирования проявляется в их направленности и определены этапом прогнозирования в диагнос-
тических, динамических, вероятностных гипотезах, а также гипотезах неустойчивости прогноза. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the research of a specific character, a role and a place of the hypothesis in 

the perspective political forecasting. The construction’s tendency of the hypothesizes is considering in its 
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determination by the political sphere and the forecasting processes. The peculiarities of these processes 
define such criterions and classification about the political hypothesizes. 
 

Л.Д. КРИВЕГА, В.О. ЗУБОВ  
 

ГЛАМУР ЯК СТИЛЬ ЖІТТЯ 
 
Соціальні зміни  породили нові стилі життя, серед яких особливо привабливим в останній час 

стає гламур. Осмислення цього феномену тільки розпочалося в літературній та  філософсько-
культурологічній думці[1-4], хоча в практиці світського життя і його відбитті в ЗМІ гламурні сюже-
ти мають місце вже тривалий час.  Тому метою цієї статті є  формування комплексного уявлення 
щодо гламура як стилю життя. 

  Англійське слово glamour виникло в середні віки як варіант до grammar  – «граматика», 
«книга», запозиченого з французького grammaire (розвиток значень цього слова наступний: грама-
тика – складна книга – книга заклинань-чаклунства, заклинання – чари, чарівність. Французьким 
терміном grimoire (українською – грімуар») того ж походження  позначалась в середні віки «книга 
заклинань» [5]. Терміном «гламур» в середні віки позначали  також різні прояви ученості, зокрема 
окультні практики, які асоціювалися з письменністю. В Оксфордському університеті до цих пір є 
посада професора of glamour (граматики). У давнину у  Франції гламуром називали спеціальну вуа-
летку, що приховує недоліки обличчя особи. Гламур в перекладі з сучасної англійської мови озна-
чає «фізичну привабливість», «шарм», «чари», «чарівність»» [6],  і використовується як оцінне по-
няття (оцінка при цьому може бути як позитивною, так і негативною), що означає близькість до за-
гальноприйнятих стандартів «розкоші», «шикарного», зовні «блискучого». Письменник В. Пелевін 
у творі  «Empire V» [7] пише, що гламур — це маскування, яке потрібне  людині для того, щоб під-
вищити свій соціальний статус в очах тих, хто її оточує. Гламур потрібний для того, щоб ті, що ото-
чують, думали, що людина має доступ до нескінченного джерела престижних  соціальних благ і, 
перш за все, грошей. 

Будь-яка світська подія,  якщо вона претендує на публічний і медіальний успіх, сьогодні не-
минуче працює з естетикою фешенебельного гламура, що є гарантом комерційного і масового ви-
знання. Робота в естетиці гламура  апелює до найбільш розповсюджених емблем глобальної спожи-
вчої культури. «Вторгнення на поле гламура приводять до перетворення і традиціоналістського, і 
свідомо новаторського твору в престижний ринковий об'єкт. Гламур сьогодні – продукт глобаліза-
ційних технологій, спрямованих на уніфікацію і усредненность будь-яких символічних цінностей, 
що поставляються на художній ринок та ринок соціальних послуг [4]. 

Авторитарність гламура і його прагнення неподільно контролювати більшість зон культурної 
активності проявляється, зокрема у ЗМІ, у відмові від класичних та піднесених  тем ради  репорта-
жів про інститут демократичних зірок: акторів, моделей, спортсменів, популярних політиків і епа-
тажних представників шоу-бізнесу. Бомонд починає поклонятися тому, що має попит у масової ау-
диторії, лобіюється медіа-магнатами і стає розкрученим брендом. Відбувається тріумф доброго се-
реднього смаку, що балансує між високим, класичним смаком і смаком низьким і невибагливим. 
Гламур –  те, що вже цілком захоплено медіа, включено в рейтинги, топ-десятки і хіти продажів і 
одночасно узаконено думкою експертної культурної еліти. Ринкова затребуваність, медіальна рек-
лама і "путівка в життя", видана компетентним колом знавців, дозволяє культурному феномену (не-
залежно від його справжніх естетичних якостей) стати предметом обожнювання впливових рефере-
нтних груп.  

Характерною рисою гламурного дійства є фестивалізм з його нескінченною строкатістю і свя-
тковістю. Потрапивши в зону безупинного тріумфування, художник вимушений працювати на 
опрощенню, а потім і на профанацію свого твору,  що сигналізує про масовий попит на гранично 
доступні і позбавлені смислової компресії художні вигадки в стилі «гламур». Ідеологія гламура, по 
суті, ідеологія процвітаючого середнього класу, стурбованого комфортним життєвим дизайном і не 
охочого кардинальних соціальних змін. Тому ця ідеологія, насаджуючи норми безтурботного fun'а, 
грайливого cool'а і затишній релаксації, відрізняється несамовитою войовничістю. Глобалістська 
ідеологія, на думку деяких науковців, виявляє агресивну пасивність, наполягаючи на збереженні 
порядку речей, що склався, і на етичній заспокоєності. Риторика гламура, будучи сублімацією такої 
агресивної пасивності, звеличила відмову від соціальних подолань, естетичних проривів і етичного 
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запитання. Через це гламурне сучасне мистецтво орієнтоване на відстоювання інституційної і рин-
кової стабільності, на створення інертних і продажних (у всіх сенсах) соціокультурних моделей [4]. 

Іноді гламур пов’язують з суспільством споживання, бездумним поколінням, обивателями, 
релігією задоволення, вічним фаном, культом вічно-здорового-вічно-багатого. Фоторедактори 
«гламуром» називають, коли на  портреті все-все стерто і  відретушовано: всі прищики, нерівності, 
пори. Абсолютно чиста особа, така собі  виходить глянсова обкладинка, на  яку всі так відчайдушно 
хочуть бути схожі, але  на  яку ніхто не несхожий і  не  буде схожий, навіть та  супер-модель, що 
для неї знялася. Глазур завжди виступає як велика ілюзія, як результат фотошопу.   Гламур вбирає 
в  себе все, для чого знайдеться свій штамп і  красива обгортка. Гламурна технологія використову-
ється для прибирання нерівностей звідусіль: з  політики, історії, культури. Історичні персонажі 
стають культовими, гламурними особами. У гламурі немає принципів, окремих від свого виразу. В 
ньому засіб виразу передує змісту. Вираз – самоцінність і самодостатність. Образи гламура претен-
дують не тільки на досконалість, їх «божественність»  припускає «вічне життя», відсутність смерті. 
У цій яскравій гламурності і легкості буття немає місця смерті. Вічна молодість життя, схожого на 
глянсову картинку, а смерть – лише сюжет для креатива. Гламурні війни і конфлікти, гламурні пе-
ревороти і революції, гламурні катастрофи. 

Гламур також пов’язують з усесвітнім розважальним атракціоном,  з мережевим фронтом не-
покори. Але чим сильнішим робиться натиск гламура – в масштабах найбільших бієнале або ярмар-
ків, – тим активніше в художніх кругах усвідомлюється необхідність радикальної відсічі такій ма-
сованій атаці. У відповідь на впровадження гламура у вищі інституційні ешелони слідує (стихійна 
або організована) консолідація антиглобалістски настроєних художників, упорядкованих в геогра-
фічно розкиданийо, але цілком відчутний фронт. Виникають ініціативні групи і об'єднання, схильні 
до тактики прямої прямого опору і пропагандистської роботи в соціальному просторі. Зростає репу-
тація альтернативних кафе, клубів, галерей, заходів. Коли місцевий простір обживається грошови-
ми ліберальними інституціями, де бутик або ресторан часом  є більш поважливими за виставкову 
програму, з'являються куточки опори, що зосереджені в незалежних центрах і відстоюють свою не-
причетність до глобальних трендів.  

Саме групова ідентичність і колективна суб'єктивність допомагають протистояти гламурним 
віянням, домінуючим в глобальній імперії. Кожний творець вирішує  – чи укласти з цими гламур-
ними віяннями компроміс або відважно піти їм всупереч і наперекір, і це самий трудомісткий і від-
повідальний етичний вибір художника. Замість лобового зіткнення з інститутами гламура, що ухи-
тряються поглинути будь-який направлений проти них критичний випад, пасивна агресивність про-
понує наполегливе і самодостатнє втілення власних проектів не оглядаючись на командні окрики 
пануючої моди. Висловлюється думка, що опір гламуру  шляхом його гидливого і всебічного ігно-
рування може стати на початку 2000-х цілком релевантною художньою стратегією [4]. 

У практичному ракурсі гламур – це установка на  консенсус елітарного і масового ради швид-
кої кар'єрної і фінансової вигоди, для залучення уваги до себе. Головною оцінною категорією в 
гламурному аспекті є не змістовність чи соціальна ефективність події, а її медіальна популярність, 
частота попадання в рейтинги і значущі обсяги продажу гламурного товару. Гламурна технологія   
життя характеризується постійною присутністю особи на світських раутах, прийомах, клубних за-
ходах, відвідуванням подій мистецького ряду (презентації, виставки, шоу, концерти, спектаклі, зна-
кові спортивні змагання). Гламурний стиль життя  підпорядковується  культурній глобалізації і ви-
значається таким категоріальним рядом як шик, розкіш, краса, ухоженність, блиск, еротизм,  епа-
таж, сексуальність, витонченість, чарівність.  Глобалістська культурна політика вимагає від інтеле-
ктуала відмовитися від індивідуальних пріоритетів або служіння універсальним цінностям і розді-
ляти публічні пристрасті, якщо вони затребувані ринком і розтиражовані медіальними технологія-
ми. Сучасний інтелектуал, йдучи на компроміс з диктатом ринку і затверджуваними мас-медіа 
установками на пониження, вимушений захоплюватися творами, де максимально згладжений кон-
фліктний заряд, де наочно торжествує золота середина і культ помірності, де протестний потенці-
алм поступається місцем карнавальному обіграванню революційно-епатажних символів. Гламур 
вимагає, щоб всі ризиковані або чреваті непримиренною конфронтацією мотиви були старанно 
згладжені; все повинно просто нехитро подобатися, не підштовхуючи до строгого і дисциплінова-
ного самоаналізу [4]. 

У основі гламурної активності індивіда  критика гегемонії знання, використання мистецтва як 
альтернативного джерела думки, уміння бачити істину в бажанні  і потребах інших, у викорінюван-
ні бар'єру між реальним і уявним. Аналіз різних соціокультурних систем розкриває зазор між ситу-
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ацією творця гламура в Україні, вимушеного  іноді створювати будь-що, більше зважаючи на роз-
мір  прибутку і гонорару, аніж зі своїм смаком і свободою.  

Сучасне  українське суспільств зіштовхується з невмінням виробити оригінальний і новатор-
ський комплекс культурних цінностей і тому нав'язливо запрошує цінності парадоксального мину-
лого. Це пояснюється пануванням ринку, по самій своєї суті не естетичного (“крамар не естетич-
ний”). На цьому фоні  гламурна технологія якось скрашує незначність і убогість естетичного ряду 
повсякденності. Взагалі-то, звичайно держава виступає як двигун, здатний породжувати культурні 
події: від єгипетських пірамід до Ейфелевої вежі. Ринок актуалізує культурну спадщину для конк-
ретних цілей просування товару, так що врешті-решт розмиваються всякі межі і стає неясно, де за-
кінчується світ бізнесу і починається світ творчості. Ця ситуація знаменує кризу соціальності, спів-
падаючу з розкладанням класичного мистецтва. Яку ж роль в даній ситуації грає гламурна твор-
чість – вона виступає важливою складовою ринкового просування товару. Гламур – це, перш за все, 
подія, що міняє умови збагнення реальності, перевертаючи в якійсь мірі погляд на світ. Останнім 
часом ми стаємо свідками того, як подія йде з мистецтва в публічне і приватне повсякденне життя 
людини і суспільства (наприклад, події 11 вересня в Нью-Йорку, які перекрили всі параметри зви-
чайного твору і радикально змінили його статус, а також намітили розрив між позиціями інтелекту-
алів і політиків). У зв'язку з цим конвенціональне мистецтво приречене або на комерціалізацію, або 
на музєєфікацію.  З іншого боку, політичне перетворюється на нав'язливу виставу (особливе це ха-
рактерно для сучасної України), в грі (діяльності) політичних  суб’єктів все частіше використову-
ються  гламурні технології. 

Гламур сьогодні – це ще і витончений  інструмент нав’язування певних соціальних стереоти-
пів поведінки й спрямованністі індивідуальної активності. Пафос гламурного лиску починає прак-
тикуватися  богемою, художниками, роботи  яких раніше служили еталонами контркультурного 
бунтарства, маргінальної поведінки або відчайдушного протесту. Але гламур у 21 столітті  вже не 
ігрова естетична провокація, на зразок кітчу, а надуспішна глобальна стратегія зі своїми рушійними 
силами і зі своєю артибутикой. Стратегії гламура націлені на прирівнювання зваженого, серйозного 
вислову до поверхневого і барвистого глобалістському трэшу. Привілейоване положення таких 
стратегій приводить до певних трансформацій не тільки в системі сучасного мистецтва, але і в соці-
альній психології, і в системі суспільних відносин. 

Гламур привносить в повсякденне життя і  художнє середовище стан нестримної ейфорії,  
епатажу, культивування почуттів власної винятковості, причетності до модернових технологій жит-
тя й  нестандартної організації дозвілля. 

Епоха гламура підміняє самодостатню, вдумливу думку яскравим, карнавальним ефектним 
видовищем. Художній об'єкт прирівнюється до розважального атракціону, призначеного доставля-
ти глядачеві виключно приємні почуття. Для гламурної творчості характерна заявлена амбітність як 
професіоналів, так  і будь-якої особистості, яка виступає в ролі  гламурного творця, з акцентуван-
ням на авангардному імпульсі і з неприкритою тягою до рекламного глянцю. Гламурна особистість 
завжди упевнена в собі. Вона насолоджується життям, добре знає собі ціну і не боїться показати це 
оточуючим. Для гламурної особистості принадний легковажний і ефектний («гламурний») спосіб 
життя. Безумовно, гламурний стиль не призначений для повсякденного ужитку, але деяким знаме-
нитостям вдається адаптувати його для побутових умов. Цей стиль отримав назву «Повсякденний 
гламур». Він має на увазі використання «гламурного» крою і колірної гами, які поєднуються з джи-
нсами або подібним «несвятковим» одягом. Найчастіше цей стиль зустрічається в нічних клубах. 
Гламур набуває все більшого поширення, проте в деяких містах – переважно, мегаполісах – він вже 
сьогодні є наймоднішою пошестю. 

За час переможного ходу гламура по планеті він показав себе не просто як мода (вона мінли-
ва),  чи як стиль (він індивідуальний), він почав укорінятися як настрій суспільства споживання, 
його світогляд. Світогляд, що нівелює основні духовні пріоритети людини, переносячи акцент на 
розкіш і зовнішній блиск, і тому що уподібнюється все більше і більше світобаченню крізь призму 
задоволень [1]. Чи треба протистояти гламуру? Є різні точки зору. Н а нашу думку, мають право на 
існування будь-які стилі життя. Вам не подобається гламур? Розробляйте власний стиль життя! 
Можна повернутися до класичних духовних цінностей замість ілюзій, що прижилися в гламурі. Але 
не відштовхуючи гламур, а перевершуючи ілюзорність гламура дійсно цікавим, змістовним і соціа-
льно-конструктивним життям. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis  of the phenomenon of glamоur, finding out of basic descrip-

tions of glamour lifestyle, its valued of orientations. 
 

        С.И. ПОДМАЗИН 
  

ВЫСШИЕ РЕГУЛЯТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТИ 
 

Поведение человека представляет собой ряд функциональных единиц, каждая из которых 
начинается с нарушения равновесия внутри организма и возникновения напряжения и кончается 
восстановлением равновесия, снятием напряжения. Такую единицу Т. Шибутани называет актом. 

Результатом нарушения равновесия становится появление импульса (стимула, спонтанной ре-
акции на ситуации), создающего напряжение и обозначающего общее предрасположение человека 
к действию (установки по Д.Узнадзе). Действие или последовательность действий направлены на 
восстановление нарушенного равновесия и поэтому носят целенаправленный характер. 

Если действие, которое в обычных условиях совершается бессознательно, встречает препят-
ствие, называется блокадой, из разновидностей которого самым главным является внутреннее про-
тиводействие, то возникают вторичные реакции организма (рефлексия, объективация), позволяю-
щие ему продолжить и завершить начатое действие. Это эмоции, мобилизующие организм на пре-
одоление препятствия, и образы завершенного акта, выступающие мотивами, усиливающими пер-
воначальную мотивацию. Образы относятся к сфере воображения, мышления.  

Таким образом, поведение становится сознательным только тогда, когда возникает мотив к 
преодолению блокады, сначала в виде мысленного решения проблемы, а затем – реального удовле-
творения потребности. 

Образы,  усиливающие начальные импульсы и позволяющие преодолеть блокаду, характери-
зует не только элементы проблемной ситуации, но прежде всего субъекта и тех людей, с которыми 
он взаимодействует и от которых зависит завершение начатого действия.  

Каждый человек зависит от других людей и потому особенно чувствителен к их мнению о са-
мом себе. Человек – социальное существо и поэтому большая часть из того, что он делает, пред-
ставляет реакцию на то, как он,  по его мнению, выглядит в глазах других людей, значимых для не-
го в данной ситуации. 

Более того, поведение человека становится все более сознательным по мере того, как он раз-
вивает способность вступать в диалог с самим собой, давать самому себе определения.  

Следовательно, сущность всякого образа заключается не столько в том, что он отражает в ка-
честве внешних, физических характеристик, сколько в том, что он представляет Я-в-Другом-образ – 
результат принятия роли другого во взаимодействии с собой, реакцию на самого себя, видимого 
глазами другого. 

Я-в-Д-Образ и Я-Образ различны по своей сущности, Я-в-Д-Образ является результатом эм-
патии и анализа результатов взаимодействия с другим, Я-Образ является результатом интроспекции 
и рефлексии. Оба образа подпитываются друг другом. Между  Я-в-Д-Образом  и Я-Образом может 
возникать противоречие, несовпадение, что вызывает внутренний конфликт, требующий своего 
разрешения через большую интеграцию обоих образов, которая, тем не менее, никогда не может 
быть полной, в остатке всегда определенная дезинтеграция: остается самость другого и самость Я. 
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Эта присутствующая всегда неопределенность, неизвестность, «тайна» является основой субъект-
ности и ответственности каждого человека, делая возможным для человека осознание и восприятие 
себя как Личности, не позволяя ему раствориться в опыте социальных отношений. 

Именно диалогическое отношение между Я-в-Д-Образом  и Я-Образом в конкретных про-
странственно-временных координатах макрокосма позволяет каждому из нас контролировать себя, 
т.е. генерировать одни импульсы ради блокады других, понимать требования партнеров и против-
ников, адаптировать к их ожидаемым действиям свое поведение, не теряя при этом свое личностное 
бытие (самого себя, свою самость и субъектность), развивая при этом свою Личность: ее сознатель-
ный, подсознательный и бессознательный микрокосм (традиционно: дух, душу и тело).  

Развивая наши взгляды и настаивая на тезисе единства врожденности и развития Личности, 
мы необратимо приходим к выводу о необходимости коллосального, постоянного и нескончаемого  
труда Личности для достижения ею состояния аутентичности и самореализации.   

Таким образом, саморазветывание,  самостроение и саморазвитие Личности всегда находится 
в диалектической взаимосвязи с постоянным познанием личностью Природы, Культуры, Общества 
и  развитием сознания, самоконтроля и самоуправления. 

Совокупный Я-в-Д-Образ (совокупность образов Личности в глазах Других, далее просто Я-в-
Д-Образ) характеризует гибкость, активность поведения человека, его способность реагировать на 
разнообразные и конкретные ситуации и,  взаимодействуя с Я-Образом (образ личности для себя 
самой), постепенно создают более стабильную конструкцию – Я-концепцию. Благодаря Я-
концепции создается качественно количественная непрерывность, основа, которая, являясь пре-
имущественно бессознательной (ощущение самости!), позволяет Личности оставаясь собой, рекон-
струировать свои Я-образы и образ-Я в условиях изменений. Именно это взаимодействие между Я-
Образом, Я-в-Д-Образом и Я-концепцией  позволяет Личности  быть «тем, кто она есть», постоянно 
меняясь в изменчивом мире. 

Другими  словами, Я-концепция – это реакция Личности на саму себя как нечто неизменное и 
устойчивое. Благодаря Я-концепции сознательная жизнь личности приобретает последовательность 
и смысл. 

Что бы ни делал человек как субъект, все его ситуативные реакции определяются и контроли-
руются его Я-концепцией.  

Главный объект Я-концепции человека – это он сам, значения всех тех классов вещей, собы-
тий, явлений, с которыми он себя отождествляет. Подобные значения Т. Шибутани называет кате-
гориями, которые полностью совпадают с принятым современной социогуманитаной наукой поня-
тием ценностная доминанта (CD) субъекта.  

Каждая ценностная доминанта субъекта  символизирует определенный шаблон, паттерн орга-
низованных предрасположений к действию (установка по Д. Узнадзе, смысловая установка по А. 
Асмолову) и может быть так же названа аттитюдом (устойчивой эмоционально-когнитивной и по-
веденческой реакцией на ситуацию).  
 Динамическая модель Я-концепции (невзвешенный диграф): 
 
      C D 
 
 
         S                        R  
 

Где  S – субъект,    CD  – ценностная доминанта,  R – реакция. 
 Каждая ценностная доминанта – это некоторая предпосылка относительно того, какого рода 
человеческим существом является отождествляемый с ней субъект и какого рода действия она до-
пускает в качестве типичной реакции. 
 Допустим, ценностная доминанта, с которой субъект S  отождествляет себя, является убеж-
дение, что он принадлежит к классу слабых, но утонченных людей, т.е. его CD = признаки слабых 
людей, ведущих утонченный образ жизни. Устойчивой реакцией субъекта S в отношении самого 
себя в этом случае станет предписание (установка) к реакции  (R) – избегать ситуаций, предъ-
являющих  вызов по отношению к S или требующих вызова со стороны S по отношению к другим. 
Ситуаций морально неприятных или  неделикатных, и участвовать только в тех, в которых можно 
произвести благоприятное впечатление человека высоко морального с тонкой душевной организа-
цией.  
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 Устойчивость Я-концепции, т.е. постоянство взаимоотношений между личностью и тем, ка-
кой паттерн поведения реализуется чаще всего в конкретной ситуации,  воспринимается ею «как 
естественное», при этом психологическая категория закрепляется  и может стать окончательным и 
безусловным цензором его поведения и поведения вообще. Чем больше включает в себя Я-
концепция человека подобных жестких категорий, тем более рутинизируется его Личность (обезли-
чивание). Формируется изолирующая оболочка многочисленных психологических защит, которые 
позволяют человеку сохранять в относительной стабильности Я-Образ. 
 Без сомнения, некоторые ценностные доминанты благополучия бытия Природы, Культуры, 
Общества и Личности должны  оставаться константами, определяющими поведение человека в лю-
бых условиях. Однако, чем более насыщена душа человека противоречивыми ценностными доми-
нантами более низкого порядка, тем менее он способен к действительно аутентичному поведению в 
контексте макро- и микрокосма. 
 Другими словами, чем больше открытость души человека к «восприятию мира по-новому» 
на основании эмпатии и рефлексии сущего, тем большим потенциалом личностного роста и содей-
ствия Добру он обладает (таким образом, компетентность не есть уровень, но есть процесс). 
 В любом случае Я-концепция как самая устойчивая подструктура личности, определяющая 
большинство  паттернов поведения, образует цикл (петлю), который может быть как конфликтной 
(несбалансированной), так и бесконфликтной (сбалансированной) системой. 

Окончательный принцип существования, сформировавшейся Я-концепции звучит так: «Со-
хранение и постоянное повышение ценности своего Я является основной жизненной потребно-
стью личности». В структурно-динамическом смысле это означает, что граф или диграф, символи-
зирующий Я-концепцию, должен быть не только сбалансирован, но и стремиться к постоянному 
увеличению степени своей сбалансированности.  

Сказанное означает, что нормальная, позитивная Я-концепция представляет динамически-
стабильную позитивно-синергетическую базовую основу системы личности. Все элементы такой 
системы поддерживают друг друга; она предсказуема в своих реакциях, сохраняет определенность 
и последовательность и никогда не переходит в состояние неуправляемого самовозбуждения (сте-
ничной субмании, нарциссизма, гиперактивности, истерики) или самоторможения (астеничной 
субмании, фобии, самоуничижения, депрессии). 

Такая система самодостаточна, способна объективно оценивать свои достоинства и недо-
статки, реагирует на собственные  успехи и неудачи в пределах нормы реакции: 1 > R > 0. 

Закон сохранения и повышения ценности Я-концепции имеет как внутреннее, так и внешнее 
проявление. Внутренняя сторона действия данного закона состоит в том, что он подвергает цензуре 
все внутренние импульсы и поддерживает, в подавляющем большинстве случаев, только те, кото-
рые соответствуют требованиям Я-концепции: «Таким образом, исключение, разобщение, или по-
давление импульсов, которые не соответствуют выдвинутой человеком Я-концепции, представляют 
собой другую основу для постоянства наблюдаемого поведения (объективация по Д. Узнадзе или 
рефлексивное переосмысление)» (2, 216). 

Пусть I – 1 и  I – 2 обозначают два импульса субъекта S, из которых только первый (I – 1) 
совместим с Я-концепцией S. Тогда действие указанного закона проявляется сначала в том, что он 
разъединяет оба импульса, устанавливает их несовместимость, затем блокирует импульс I – 2 как 
несовместимый со своими предпосылками, прежде всего – с Я-концепцией. В итоге возникает бес-
конфликтная позитивно-синергетическая система внутреннего подтверждения личностью своего 
мнения о самой себе. 

Внешне закон сохранения и повышения Я-концепции проявляется в том, что в процессе под-
тверждения в расчет принимаются реакции только тех людей, с которыми человек сам себя иден-
тифицирует: «каждый ищет признания в своем мире; человек пытается поддержать приемлемую 
концепцию себя самого в глазах тех, с чьим мнением он считается» (Шибутани Т. Социальная пси-
хология. М., 1969. С. 225-226)  

Пусть CD1 и CD2 обозначают две несовместимые друг с другом ценностные доминанты, и 
пусть субъект S отождествляет себя только с CD1. Ясно, что если S станет искать подтверждения у 
людей, которые отождествляют себя с CD2, то он только понизит ценность своей Я-концепции. 
Поэтому S игнорирует оценки людей, отождествляющих себя с CD2, и развивает повышенную чув-
ствительность к оценкам людей с ценностной доминантой CD1. В итоге возникает позитивно-
синергетическая система внешнего подтверждения  личностью с помощью Я-в-Д-образа своего 
мнения о себе (Я-Образа). 
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Внутреннее и внешнее проявление закономерности сохранения и подтверждения ценности  

Я-концепции личности взаимосвязаны и действуют согласованно. Если субъект затрудняется пода-
вить или исключить какой-нибуть нежелательный импульс, он находит людей, прямо или косвенно 
помогающих ему в этом. И, наоборот,  если недостаточно внешнего подтверждения Я-концепции, 
субъект может усилить влияние определенной морально-психической категории рефлексией и 
внутренней критикой своих сомнений. 

Из закона сохранения и повышения ценности Я-концепции следует, что согласие с самим 
собой , принятие самого себя образует фундамент полноценного личностного роста. «У тех, кто не 
может приемлемо относисться к самому себе, возникают серьезные расстройства личности» (Ши-
бутани Т. Социальная психология. М., 1969. С. 217). 

  Социально-психологическим эквивалентом негативного отношения к самому себе высту-
пает низкий уровень собственного достоинства. 

С динамической точки зрения низкий или недостаточный уровень собственного достоин-
ства выражает внутренний конфликт в системе  личности между основными ее подсистемами: Я-в-
Д-Образом,        Я-концепцией и Я-Образом, наличием между ними устойчивой обратной отрица-
тельной связи. 

Субъект реально (субъективно он, как правило, этого неосознает) отождествляет себя с  ин-
формацией и отношением, которые проецируют на него люди, разделяющие с ним сходные мо-
рально-психологические категории. При этом если Я-в-Д-Образ негативный или диссонирует с Я-
Образом личности это порождает тревогу, неуверенность и, в результате,  подавляет, снижает ори-
ентационную, мотивационную и энергетическую  функции Я-концепции. 

Как и всякий конфликт, чувство пониженного достоинства, вынуждает субъекта тратить 
значительные усилия, для того чтобы позитивизировать свое представление о самом себе – Я-
Образ. Такая позитивизация может быть как истинной  (аутентичной), так и ложной, иллюзорной, 
приводящей к многочисленным расстройствам адаптации, пограничным и даже прогрессирующим 
психическим заболеваниям человека по  типу шизоаффективного расстройства( чаще всего – пара-
нойи). 

Среди многих способов, приводящих к мнимому  повышению собственного достоинства, 
первым Т. Шибутани называет развитие чрезмерных амбиций, неоправданно гипертрофированную 
ориентацию на власть. «Ориентированные на власть люди часто производят впечатление сильных, 
независимых и самоуверенных. Однако как непрофессионалы так и психиатры часто высказывают 
мнение, что чрезмерные амбиции – это способ компенсации низкого уровня собственного достоин-
ства.  Власть рассматривается как страховка от подспудного чувства неполноценности»  (2, 366). 

CD1 – реальная, например: материально-статусная ценностная доминанта (богатство и вла-
стью над жизнью людей). 

CD2 – мнимая, например: «героическая» ценностная доминанта, «имидж борца за благопо-
лучие человечества». 

В результате – диссоциация Я-концепции и огромное перенапряжение, потому что, во-
первых,  спонтанное установочное поведение, ориентированное на CD1, будет требовать постоян-
ного самоконтроля, но при этом будет  неизбежно прорываться в форме неадекватного поведения.  

И, во-вторых, постоянные гиперзатраты в деятельности,  направленной  на CD2, при хрони-
чески недостаточной эффективности этой деятельности.  

Это означает, что,  несмотря на достижения субъекта, которые якобы подтверждает  идеали-
зированную Я-концепцией, ориентированную на CD2, подлинная жизнь, подтверждает доминиро-
вание в структуре его личности, прежде всего в Я-в-Д-Образе и Я-Образе ценностной доминанты 
CD1. Иными словами, идеализированная Я-концепция, вопреки ожиданиям субъекта, не избавляет 
его  от чувства собственной неполноценности, поскольку данная модель является конфликтной 
(умножение всех связей в системе дает знак «–»).  

 
 
 
 
 
 
 
 

CD1             0                CD2 
 
 
 
       +                           – 
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И поскольку субъект и CD2 связаны позитивно (но антагонистически), то чем больше субъект 

прилагает усилий для достижения ложных идеализированных целей,  отрицая выбранную домини-
рующую ценность внутренне, а зачастую и во внешнем поведении, тем более сокрушительный 
ожидает его провал – хаос в форме состояния неуправляемого самовозбуждения (стеничной субма-
нии, нарциссизма, гиперактивности, истерики) или самоторможения (астеничной субмании, фобии, 
самоуничижения, депрессии). Данный хаос (поскольку субъект практически полностью одевается 
плотным коконом психологических защит) наступает, как правило, в том случае, когда все окруже-
ние субъекта («снизу», «рядом», «сверху») окончательно убеждается в ложности его доминирую-
щей ценности, а значит и деятельности в целом. Единственным приемлемым выходом для данной 
неаутентичной личности в данном случае будет бегство в «новые сферы», в «новое дело». На фоне 
хронической неудовлетворенности доминантной ценности власти и обладания возможно неадек-
ватное повышение чувства собственного достоинства – бегство от самого себя: изоляция от всего, 
что напоминает о неполноценности, занятие отвлекающей деятельностью, пьянство и наркомания, 
аномия, включая обезличивание и различные формы шизоаффективных психических  расстройств. 

Вот что по этому поводу пишет Т. Шибутани: «Стремления ориентированных на власть (об-
ладание – П.С.) людей компульсивны» [2, 369-370]. 

Компульсивность – форма поведения, обусловленная болезнью, особенностями склада лично-
сти или сложившейся ситуацией, при которой действия, поступки возникают в связи с непреодоли-
мыми влечениями, побуждениями и совершаются насильственно над собой и другими, хотя и осо-
знаются как неправильные, но субъект просто не в состоянии от них отказаться, так как подобный 
отказ будет явно и разрушительно отрицать сложившуюся структуру личности субъекта: Я-Образ, 
Я-в-Д-Образ и Я-концепцию.  

Компульсивным личностям не свойственна спонтанность или гибкость. Когда они терпят не-
удачу в своих усилиях, то прикладывают еще больше усилий и ресурсов  для  достижения ложной 
ценностной доминанты, чем прежде (до маниакальной одержимости). Они предъявляют такие 
чрезмерные и неразумные требования к себе и своим «партнерам», что очень часто терпят неудачу, 
несмотря на несоразмерно большие, относительно цели, усилия. 

Если обратиться к интерпретациям данного поведения по З.Фрейду, то оно соответствует 
«анальному» типу характера, который чрезмерно фиксируется на сохранении «собственности» (во 
всевозможных ее проявлениях – материальных, социальных, эмоциональных и т.д.), которая уже не 
только не нужна, но и препятствует стабильности и  развитию компульсивной личности. Проще 
говоря, компульсивность, как  патология личности на социально-психологическом уровне, адекват-
на непроходимости кишечника на органическом уровне. 

Аутентичная личность в основном ориентирована на истинные ценностные доминанты и хотя 
социально-прагматические цели ей также присущи, ей значительно легче от них отказаться, не по-
лагая это невозвратной утратой, а значит ценность ее Я-концепции действительно сохраняется и 
повышается. Лично и социально-приемлимые ценностные доминанты позволяют аутентичной лич-
ности не фиксироваться на неудачах и потерях, но, включая их в структуру своей компетентности, 
искать новые ресурсы и способы достижения значимых целей. Это, однако, совсем не значит, что 
аутентичная личность не переживает внутренних конфликтов, зачастую весьма разрушительных. 

Во-первых, опора на внутренние ценностные доминанты, повышая субъектность аутентичной 
личности и возможности ее развития, делает ее более одинокой. В предельных случаях, когда такая 
личность является творцом, выходящим за пределы наличного бытия, ее одиночество максимизи-
руется. Иногда это приводит к  глубокому внутреннему и межличностному конфликту, который 
становится очевиден для окружающих (Сократ, Ф. Ницше, И. Кант, И. Ньютон, Г. Мендель, Ч. Дар-
вин, Л. Толстой, М. Гоголь, Ф. Кафка, Ф. Достоевский, А.С. Экзюпери, Микеланджело, Винсент 
Ван Гог и др.), а иногда аутентичная творческая личность сохраняет достаточную высокую инте-
грацию в макро- и микросоциум (Аристотель, Г. Сковорода, Гегель, Леонардо да Винчи, Лоренц,  
А. Энштейн, Вернадский, В. Шекспир, Жюль Верн, Диккенс и др.). 

В целом, основываясь на библиографическом анализе и собственных философско-
психологических исследованиях, мы можем довольно обоснованно предложить следующие  выво-
ды: 

1. Личность как система стремится остаться творческой, самодостаточной, «дарующей», 
склонной к расширению своего «жизненного мира» до пределов Космоса тогда и только тогда, ко-
гда она является позитивно-синергетической системой, когда все ее подсистемы (совокупный Я-
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образ, Образ-Я и Я-концепция) поддерживают, укрепляют друг друга. Важнейшей детерминантой 
становления и развития такой, в нашей терминологии аутентичной личности являются аутентичные 
ценностные доминанты, отражающие объективные и необходимые условия сохранения и развития 
Природы, Культуры и Общества. 

2. Личность как система стремится остаться компульсивной, несамодостаточной, «овладева-
ющей», склонной к сужению своего жизненного мира к  жестко «ограниченной» непроходимым 
занавесом абсолютной монархии тогда и только тогда, когда все ее подсистемы (Я-Образ, Я-в-Д-
Образ и Я-концепция) отрицают, угнетают, разрушают друг друга.  

 Важнейшей детерминантой становления и развития такой, в нашей терминологии неаутен-
тичной личности являются эгоистические примитивные ценностные доминанты, отрицающие объ-
ективные и необходимые условия тенденции сохранения и развития Природы, Культуры и Обще-
ства. 

1. Личность с позитивной Я-концепцией строит свои отношения с другими людьми симмет-
рично: симпатия – симпатия, антипатия – антипатия, нейтральность – нейтральность.  

2. Личность с негативной  Я-концепцией строит свои отношения с другими людьми асим-
метрично. Антипатия – симпатия (стремление добиться  поддержки у людей, которые «пока про-
тив»). Симпатия – антипатия (восприятие «своего» окружения как «низшего» и «зависимого» – 
«никуда не денутся!»). Нейтральность – враждебность («если не за меня – значит против меня!»).  

Исходя из вышесказанного, можно следующим образом определить степень изменчивости-
устойчивости основных подсистем Личности: наиболее изменчивым у аутентичной личности явля-
ется Я-в-Д-Образ; более устойчивым является Я-Образ и наиболее устойчива – Я-концепция. 
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SUMMARY 
In work the regulativestructure and elements of the Person is analyzed. It is established, that 

the steadiest regulative structure of the person is I-concept. 
 

Е.С. АЛЕКСАНДРОВА 
 

ИСТОКИ И ИДЕЙНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФЕНОМЕНА СРЕДНЕГО КЛАССА: ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В современном украинском обществе происходят глубокие, существенные изменения во всех 
сферах общественной жизни. Эти изменения обусловливают острую необходимость гармонизации 
интересов различных социальных групп, поиска пути оптимального развития общества некон-
фликтным путем. Таким путем является, прежде всего, становление и развитие среднего класса. 
Потребность в исследовании  специфики генезиса среднего класса в украинском обществе в первую 
очередь требует теоретического осмысления данного феномена, что и определило актуальность 
данного исследования.  

Цель статьи – проанализировать истоки и теоретические предпосылки феномена среднего 
класса. 

Первые упоминания о классовом делении общества мы встречаем еще  у античных филосо-
фов. Платон предлагал установить в государстве четыре класса граждан. Класс в данном случае от-
вечал имущественному состоянию людей. По мнению философа, в государстве не должно быть ни 
„тяжелой" бедности, ни богатства. Поэтому законодателю необходимо установить границу бедно-
сти и богатства. Государственный строй должен всегда придерживаться середины; этим подчерки-
вается стабилизирующая функция среднего класса, который не допускает столкновений между ин-
тересами бедных и богатых прослоек общества [23]. 

Отметим, что представление античных мыслителей о делении общества на классы основыва-
лось на материале жизни афинского города-государства. Следовательно, нужно иметь в виду, что к 
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стратификационному анализу относили только „граждан", то есть совокупность свободного муж-
ского населения с определенным имущественным цензом. Рабы и другие категории ─ лица с огра-
ниченной личной свободой или без всякой собственности ─ не занимали даже самого низкого 
уровня социальной структуры. 

В классическом произведении "Политика", Аристотель, рассматривая причины раздоров в 
государстве, обратил внимание на тот факт, что наиболее устойчивыми политическими режимами 
оказываются те, которые "стремятся к середине".  

 "В каждом государстве, ─ пишет он, ─ есть три части: очень состоятельные, крайне неиму-
щие и третьи, стоящие посередине между теми и другими" [1, 507],  которые владеют небольшой 
собственностью. Аристотель был уверен, что бедность порождает бунт и преступление, а там где 
отсутствует средний класс и количественно преобладают бедные слои населения неминуемы соци-
альные осложнения, которые могут привести к гибели государства [2, 115]. Философ считал, что 
государство не должно опираться в своей деятельности ни на крайне богатых, ни на крайне бедных, 
так как ни те, ни другие не склонны повиноваться доводам разума. "Люди первого типа становятся 
преимущественно наглецами и крупными мерзавцами. Люди второго типа часто делаются злодеями 
и мелкими мерзавцами" [1, 507]. Первые ─ не умеют подчиняться. Вторые чрезвычайно унижены в 
своем положении и чаще всего руководствуются завистью к чужому богатству. "Величайшим бла-
гополучием для государства является то, чтобы его граждане обладали собственностью средней, но 
достаточной" [1, 508]. Таким образом, многочисленный средний класс фактически означает ликви-
дацию противостояния между богатством и бедностью. Общество, которое будет состоять преиму-
щественно из людей среднего достатка, будет иметь и лучший государственный строй, а его граж-
дане будут находиться в наибольшей безопасности. Они не будут хотеть чужого добра, как бедня-
ки. Никто не будет претендовать на то, что принадлежит среднему классу, потому что он является 
большинством населения страны [2, 115].  

В свое время Плутарх писал: „Кто по зрелому размышлению взял на себя беспокойство об 
общем благе как благородном деле, которое ему больше всего подобает, тот ничему не позволит 
отвернуть себя от этого дела и покачнуть в своем решении" [24, 562]. Следует подчеркнуть: „Взял 
на себя беспокойство об общем благе". Это означает, что именно „средний класс" и сегодня работа-
ет, творя и укрепляя общество, заботясь о том, от чего зависит общественное развитие [25,4]. 

Таким образом, на основе социально-политического опыта античные мыслители заключали: 
источником беспокойства и конфликтов в обществе  есть именно крайние классы ─ „высший" и 
„низший", а гарантом стабильного социального и государственного развития является „средний 
класс". 

Среди античных философов именно Аристотеля справедливо считают глашатаем политики 
средних слоев населения. Его значительным открытием является теория "среднего элемента", в со-
ответствии с которой "средний элемент" ─ социальная группа, занимающая по имущественному 
состоянию промежуточное место между самым богатым и самым бедным слоями общества [12, 64]. 

Идеи Аристотеля сыграли определенную роль в формировании теории среднего класса (или 
средних классов, средних слоев) в современной науке, прежде всего в странах с устойчивым эконо-
мическим развитием [14, 77].  

В большинстве толкований роли „среднего класса" более поздних времен использовалось ан-
тичное понимание социума. Триада, зафиксированная в античных государствах, хранится и не те-
ряет своей функциональной роли на протяжении многих веков [16, 158-159]. 

Таким образом, с периода Античности, сначала понятием "средний класс" обозначали сово-
купность общественных групп, которые занимали промежуточное положение между классами об-
щества. В конце ХVІІ в. в Англии уже официально фигурировало понятие среднего класса, который  
представлял собой социальную группу собственников и предпринимателей. В странах Западной 
Европы в ХVІІІ веке со средним классом идентифицировало себя третье сословие, в ХІХ веке ─ 
мелкая и средняя буржуазия, богатые крестьяне и ремесленники, в ХХ веке ─ высокооплачиваемые 
"белые воротнички", лица "свободных  профессий", менеджеры.  

Среди зарубежных авторов, наиболее часто цитируемых в связи с проблемой среднего класса 
следует назвать К. Маркса, М. Вебера, Л. Уорнера, К. Дэвиса, В. Мура, Т. Парсонса, Р. Мертона, 
Дж. Голдторпа, Д. Локвуда, Р. Дарендорфа, П. Бурдье, Э. Гидденса и др. 

Современное понятие "средний класс", близкое к понятию "средний слой", своими корнями 
уходит в западную социологическую теорию. Такие исследователи, как М. Вебер, Н. Элиас, Л. Уо-
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рнер, Д. Голдторп использовали понятие среднего класса и изучали проблематику, посвященную 
данным вопросам.  

К. Маркс в своих трудах неоднократно вспоминает о среднем классе, однако развернутой его 
теории он не создал. К. Маркс писал о среднем классе как о „многочисленном классе крестьян и 
ремесленников, которые почти в одинаковой мере зависят от своей собственности и собственного 
труда" [18]. В IV томе „Капитала" К. Маркс признавал, что с развитием капитализма и капитали-
стического производства происходит постоянное увеличение средних классов, которые находятся 
между рабочими, с одной стороны, и капиталистами и земельными владельцами с другой [17]. 

Образование широкого спектра средних классов, которые включают в себя мелких владель-
цев, а также тех, чья квалификация хорошо оплачивается на рынке труда, отмечал М. Вебер. Он 
между привилегированным классом собственников и пролетариатом помещает многочисленную 
прослойку, которую называет „средними классами". Именно благодаря трудам М. Вебера понятие 
„средний класс" приобрело широкое признание. 

К высшему классу М. Вебер относил тех, кто живет на проценты с собственности и имеет хо-
рошее образование; к низшему ─ тех, у кого нет ни собственности, ни хорошего образования. К 
среднему классу, по мнению исследователя, следует относить тех, кто соединяет в себе признаки 
первых двух классов и имеет неопределенные позиции. Иначе говоря, к среднему классу принадле-
жат люди, которые владеют небольшой собственностью и имеют невысокий уровень образования 
(„мелкая буржуазия" ─ розничные торговцы, мелкие предприниматели), а также те, кто не имеет 
никакой собственности, но владеет высокой квалификацией, благодаря чему получает хорошую 
зарплату (интеллигенция и специалисты) [10]. М. Вебер настаивал на том, что с развитием совре-
менной бюрократии, организации и рационального правового государства имеющие хождение на 
рынке умения среднего класса, особенно наличие образования, приобретают все большую значи-
мость как источники прибыли [13, 53]. 

Современный средний класс является продуктом капиталистической формации. Феномен 
среднего класса, образуясь на стадии индустриального общества, расцветает в обществе постинду-
стриальном. Средние прослойки населения на Западе своим укреплением обязаны индустриально-
му обществу, где массовое производство создало массовое потребление, обеспечивая тем самым 
повышение уровня и качества жизни широких слоев населения. Данные тенденции описываются в 
трудах X. Ортеги-и-Гассета. В труде „Эстетика. Философия культуры" X. Ортега-и-Гассет анализи-
рует появление „среднего человека".  „В наше время у среднего человека есть все, что когда-то 
определяло жизнь лишь немногих. Средний человек ─ это та ось, вокруг которой вращается исто-
рия" [22]. У среднего человека его суверенность как индивидуальность превратилась из идеи юри-
дического идеала в реальность, стала неотъемлемой частью его психологии [27, 84]. 

В целом, следует заметить, что в ХХ в. теория "среднего класса", обосновывающая его стаби-
лизирующую роль в обществе, заняла заметное место в обществоведческой мысли.  

С исторической точки зрения совершенно очевидно, что в ортодоксальном марксизме все 
промежуточные группы неизбежно поглощались двумя основными классами. Марксисты утвер-
ждали, что в процессе поляризации капиталистических обществ на капиталистов и пролетариат 
средний класс или полностью сольется с рабочим классом, или приобщится к капиталистическому 
классу. С начала 1970-х годов марксисты начали искать способ согласования ортодоксально марк-
систского догмата о главенстве разделения труда и капитала с явно возросшей ролью средних клас-
сов в современном капитализме. Наиболее резонансными были попытки американского неомаркси-
ста Эрика О. Райта. В его работе [45] средний класс представлен в нескольких неоднозначных клас-
совых позициях между капиталом и трудом, что позволило ему отразить не только фундаменталь-
ность водораздела между трудом и капиталом, но и существование групп, которые в эту концепцию 
не вписывались [13,53]. 

Представитель американской социологической школы Э. Райт, развивая положения К. Маркса 
и отчасти М. Вебера, отмечает, что в производстве существуют следующие виды контроля, позво-
ляющие, в свою очередь, определить классы: контроль за денежным капиталом, контроль за физи-
ческими средствами производства, контроль за властью труда. Характеризуя структуру общества, 
он выделяет в нем два основных класса: людей, осуществляющих контроль за всей системой произ-
водства, и людей, не осуществляющих никакого контроля. Между этими двумя классами  суще-
ствует класс, который Э. Райт называет противоречивым. Его представители способны влиять лишь 
на некоторые аспекты  производства, но лишены права осуществлять контроль за другими сферами 
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производственной деятельности, т.е. они имеют общие черты как с капиталистами, так и с работни-
ками физического труда [26, 30]. 

Э. Райт в труде "Классы" указывает на четыре типа толкования сущности среднего класса: 
классовая поляризация не исчезает, о чем свидетельствует наличие среднего класса; средний класс 
является наследником мелкой буржуазии; средний класс ─ это  профессионально-
менеджериальный, или "новый класс"; средний  класс состоит из тех, кто относится к "средним 
стратам" со своей социальной позицией безотносительно к какому-нибудь классу [27,85]. 

Британский социолог Ф. Паркин, в основном соглашаясь с концепциями  К. Маркса и М. Ве-
бера, вместе с тем считает,  что собственность выступает лишь одной из форм социальной природы, 
которая может быть монополизирована  большинством и служит основой власти  над другими чле-
нами общества. Кроме собственности, социальная природа включает в себя различия в статусе че-
ловека, а также этические, языковые, религиозные различия. Ф. Паркин ввел в социологию понятие 
двойственная преграда.  По сути дела, понятия двойственная преграда у Ф. Паркина и противоре-
чивый класс у Э. Райта носят одинаковый смысл и означают,  что с одной стороны, люди, занимаю-
щие среднюю ступень стратификации, должны стремиться к ее вершине, с другой стороны, они 
должны видеть социальные различия между собой и слоями, занимающими более низкое социаль-
ное положение [26, 30]. 

Ключевая концепция, развиваемая последователями веберианского подхода, заключается в 
том, что слои, понимаемые под весьма широким определением "средние классы", на самом деле 
состоят из рядовых работников умственного труда, работников сферы торговли и услуг (которые во 
многих аспектах мало отличаются от работников физического труда), профессиональных менедже-
ров и отдельного класса самозанятых мелких буржуа. Согласно Р. Дарендорфу [35], в средний 
класс входит любой конкретный класс, это класс, "рожденный для декомпозиции". Аналогичная 
точка зрения ─ ссылка на фрагментарность, изначально присущая средним классам, ─ есть в нали-
чии в концепциях авторов во всех наиболее известных работах по этой теме ─ от Чарльза Миллса 
до Дэвида Локвуда [см.: 34; 39; 41; 43]. 

Немецкий социолог Э. Рихерт считает, что огромный рост среднего класса стал ярко выра-
женной чертой высокоразвитых в индустриальном отношении стран [28, 228]. Такие ученые,  как 
Жюль Мок и Генри Грейсон придерживались мнения, что человеческая история с самого начала 
была направлена на создание общества средних классов. Так француз Ж. Мок, беря за основу ве-
дущую роль средних слоев в производстве, создал всеобщий "закон о росте средних слоев". А аме-
риканский социолог и экономист Г. Грейсон утверждал, что все прошлые степени развития обще-
ства были лишь  подготовкой к появлению демократически направленного среднего класса.  Пери-
од правления среднего класса Г. Грейсон называет наивысшим и наиболее творческим периодом в 
развитии общества [12, 65].    

 В целом аргументы, которыми оперируют сторонники развития общества в направлении к 
"обществу среднего класса" можно разделить на две категории ─ экономические и психологиче-
ские" [12, 65]. 

В монографии швейцарского социолога А. Мюллера "Поведение потребителя и его влияние 
на формы распределения" указывается, что когда социальная структура характеризуется динамиз-
мом, плюрализмом, мобильностью, то под действием этих факторов, благодаря выравниванию до-
ходов, владению потребительскими товарами, проникновению рационального типа мышления во 
все сферы жизни происходят структурные изменения, которые ведут к уменьшению дистанции 
между "высшими" и "низшими" слоями общества, таким образом формируются одинаковые соци-
альные позиции, стиль жизни, отношения к потреблению [6, 143]. 

Сторонники иных аргументов считают, что путь к "обществу среднего класса" лежит через 
посредничество изменения типа мышления людей. Место классового сознания  должно занять 
"среднеклассовое  мышление", основой которого являются общекультурные ценности, нормы, сим-
волы, которые характеризуют общественный статус, стремление к наивысшим достижениям [12, 
65]. 

На начальной стадии становления общества индустриального типа к среднему классу относи-
ли специалистов, прежде всего ─ дипломированных инженеров, медиков, архитекторов и тому по-
добное, а также успешных фермеров, квалифицированных ремесленников. Начиная со второй по-
ловины XIX века, исследователи начали причислять к среднему классу людей, которые вели ком-
мерческую деятельность, а также тех, кто осуществлял торгово-промышленные операции. Другими 
словами, в средний класс вошли социальные группы, которые были полностью ориентированы на 
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рыночный спрос и смогли предложить наиболее квалифицированные на то время услуги и готовые 
товары. Позже такой состав среднего класса будет называться „старым" или „традиционным" [16, 
159-160]. 

К настоящему времени  содержание  "среднего класса" как сложного социального образова-
ния претерпело значительные изменения. В современных обществах западного типа в состав сред-
него класса наряду со "старыми", традиционными слоями входят "новые слои".  "Старые" слои 
включают в себя мелких и средних частных собственников, большую часть крестьянства и фермер-
ства, ремесленников, торговцев. Срединное положение  этих социальных слоев в обществе опреде-
ляется тем, что они являются, с одной стороны, собственниками, а с другой ─ сами трудятся. "Но-
вые" слои в среднем классе состоят из лиц, владеющих интеллектуальной собственностью, разви-
тыми навыками сложной трудовой деятельности: служащих, инженеров, техников, учителей, уче-
ных, то есть представителей массовой интеллигенции, в частности инженерно-технической, лиц 
свободных профессий, высококвалифицированных рабочих и т.п. То есть «новый» средний класс 
появляется в результате информационной революции в сер. и конце ХХ века. Согласно Серван-
Шрейдер, новый средний класс ─ это новое объединение людей и коллективов, которые владеют 
многосторонней технической компетенцией, и именно в ней нуждается современный процесс тех-
нологического обновления. Р. Дарендорф утверждает, что в результате социальной мобильности 
создался новый средний слой, состоящий из служащих и  чиновников, то есть так называемый 
"класс людей обслуживания" [12, 66]. "Новые" слои среднего класса являются носителями знаний. 
В развитых странах они составляют ядро среднего класса. Важнейшее отличие "новых" слоев от 
"старых", традиционных в составе среднего класса состоит в том, что они являются  наемными ра-
ботниками, продающими свою рабочую силу, но по цене, существенно превышавшей ее рыночную  
стоимость. Вместе с тем "старые" и "новые" слои  в среднем классе различаются по ценностным 
ориентациям, по соотношению традиционализма и новаторства, по образу и стилю жизни, культуре 
и психологии [5, 30-31; 21, 12]. 

В период перехода от индустриального к постиндустриальному обществу удельный вес „ста-
рого" среднего класса уменьшается, уступая место профессионалам и менеджерам [16, 159-160]. 

   Развитие самой идеи о „новом среднем классе" имело особенное политическое основание ─ 
формировалась определенная теория „революции среднего класса": этот класс якобы поглощает 
большую часть как пролетариата, так и буржуазии. Следовательно, по мнению авторов этой теории, 
создается бесклассовое общество, то есть ликвидируется общество капиталистическое [32, 624; 25, 
4]. 

 Теоретики германской социал-демократии Э. Бернштейн и К. Шмидт заявили, что собствен-
ность в своей корпоративной форме есть признак наступающего процесса отчуждения сущности 
капитализма. Согласно их взглядам, класс капиталистов постепенно вытесняется административной 
стратой [7, 96-97].  

Убедительные аргументы в оправдание существенной роли среднего класса в современных 
обществах можно найти в либеральных теориях ─ как части марксистской критики классовой поля-
ризации, ─ которые связывают становление среднего класса с развитием индустриального обще-
ства. Согласно такой точке зрения, ─ которую можно приписать Т. Веблену [44], Д. Беллу [33], Дж. 
Гелбрейту [38] и др. ─ новый средний класс — это: а) основная стабилизирующая сила в общем ба-
лансе классов; б) субъект модернизации; в) независимый фактор, создающий массовый потреби-
тельский спрос; г) категория, отвечающая потребностям в успехе, независимости, респектабельно-
сти и многим другим ценностям, которые люди усваивают в семье, школе и которые почти всегда 
являются ценностями господствующего институционального порядка [13, 54-55].  

Еще во 2 пол. 50-х гг. ХХ в. Т. Парсонс отметил тенденцию перехода контроля над производ-
ством, принадлежавшего когда-то семьям-собственникам корпораций, к управленческому и  техни-
ческому персоналу. Р. Дарендорф подчеркнул, что законная собственность и формальный контроль 
разделены окончательно [26, 31]. 

По мнению польского исследователя Х. Доманьского, в большинстве исследований социаль-
ной стратификации термин "средний класс" используется скорее в дескриптивном, чем аналитиче-
ском смысле, как лаконичное общее название различных групп, которые совсем не обязательно 
имеют сходные экономическое положение, образ жизни, жизненные перспективы и эксклюзивные 
схемы социальных взаимодействий, основными показателями которых являются перекрестные бра-
ки и неформальные связи [13, 55].  
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Таким образом, несмотря на существование в современной науке концепции «старого» и «но-

вого» среднего класса, тем не менее, в современной литературе понятие среднего класса не получи-
ло однозначного толкования. Если в прошлом оно использовалось для обозначения  квалифициро-
ванных работников индустриального сектора, фермеров, учителей и преподавателей, врачей, инже-
неров, государственных служащих и военных, что подчеркивало относительно высокий их уровень 
жизни и социальной мобильности по сравнению с пролетариатом, то затем в категорию среднего 
класса попали профессиональные управленцы [15, 467-468]. 

В связи с последним, Питер Дракер отмечает, что средний класс не является ни капиталисти-
ческим, ни рабочим, но стремительно захватывает доминирующие позиции во всех промышленно 
развитых странах: это работающий по найму средний слой профессионалов ─ менеджеров и специ-
алистов. По его мнению, именно средний класс, а не капиталисты, обладает властью и влиянием в 
обществе. В то же время в социальном, экономическом и культурном аспектах он ассимилирует и 
поглощает рабочих, превращая их в работающих по найму профессионалов [36, 98-99], что стано-
вится возможным на основе соединения рабочей силы со знаниями, которые делают ее мобильной. 
"Работники, владеющие знанием, в отличие от  производственных рабочих, владеют средствами 
производства: их знание всегда с ними. В то же время, потребности организаций в знании могут 
изменяться непрерывно. В результате все большим и большим числом самых нужных и самых вы-
сокооплачиваемых работников в развитых странах уже нельзя будет "руководить" в традиционном 
смысле слова. Во многих случаях такие работники не будут даже состоять в трудовых отношениях 
с организациями, для которых они исполняют работу. Но их будут привлекать в качестве подряд-
чиков, экспертов, консультантов, партнеров в совместных предприятиях и так далее. Все большее 
число людей будет отождествлять себя со своим знанием, а не организацией, которая им платит" 
[37; цит. по: 8, 25].   

В последнее время важным в достижении понимания среднего класса стало развитие концеп-
ции "класса услуг". Этот термин появился в работе Карла Реннера и был введен в научный оборот 
Ральфом Дарендорфом и Джоном Голдторпом. Класс услуг стал термином для проведения разли-
чия между наиболее влиятельными представителями среднего класса и менее влиятельными работ-
никами нефизического труда. К. Реннер выделял три базовые подкатегории служебного класса, а 
именно: экономические услуги (менеджеры и т. п.), социальные услуги (агенты но распростране-
нию социальных услуг) и госслужащие (официальные государственные агенты). Концепт класса 
услуг получил более точное определение благодаря гипотезе Дж. Голдторпа. В соответствии с дан-
ной концепцией профессиональные, управленческие и административные работники составляют 
отдельный класс, поскольку имеют общий для них особый статус занятости. Главной отличитель-
ной чертой особого статуса занятости является "доверие", которое работодатели вынуждены оказы-
вать таким работникам, поскольку делегированные им и специализированные задачи дают им зна-
чительную автономию. По Дж. Голдторпу, род занятий класса услуг таков, что от этих должност-
ных лиц требуется выполнение делегированных им полномочий или применение специальных зна-
ний и опыта, и при осуществлении своей работы они пользуются известной степенью свободы. 
Данная концепция стала важной отправной точкой последующих исследований среднего класса в 
целом [13, 54]. 

Как справедливо отмечает Х. Доманьский, в переходном обществе средний класс можно рас-
сматривать как социальную силу, способную служить показателем текущих социальных перемен 
[13]. 

Относительно социально-классового состава современного переходного общества на примере 
России и Украины, З.Т. Голенкова и Е.Д. Игитханян заявляют, что в обществе переходного периода 
появился новый класс "наемных работников" [11], который по основным параметрам сопоставим с 
«классом услуг» в современном западном обществе. Появление данной концепции вызвало ожив-
ленные дискуссии в российской обществоведческой мысли, особенно при попытке решить вопрос 
относительно места и роли рабочего класса и сопоставимости его со средним классом. Так, по мне-
нию В.Х. Беленького вся концепция класса наемных работников весьма неубедительна. Фактически 
соавторы берут два признака класса ─ отношение к средствам производства и размер доходов. Но 
не учитывается или однобоко учитывается место класса в исторически определенной системе об-
щественного производства и его роль в общественной организации труда [3, 133]. 

Особого внимания в структуре общества и составе среднего класса заслуживает интеллиген-
ция.  В современной западной науке интеллигенция выделяется как новый класс, который в буду-
щем будет все более развиваться. Он состоит из образованных, профессионально обученных, ди-
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пломированных специалистов, которые благодаря высокому уровню профессионализма обладают 
высоким уровнем самосознания, значимости, автономности, что позволяет рассматривать их как 
определенную социальную общность. Общим для них есть также и то, что они, как правило, не 
имеют собственности на средства производства, а источником  доходов являются полученные зна-
ния и способности [9, 228]. 

Й. Шумпетер ограничивал состав интеллигенции лицами, которые формируют общественное 
мнение и осуществляют духовное влияние на других людей. Американский социолог С. Липсет  
относит к интеллигенции "всех тех, кто создает и распространяет культуру ─  этот символический 
мир человека, который включает в себя искусство, науку и религию" [20, 211]. К творцам культуры 
автор причисляет ученых, художников, философов, писателей, некоторых издателей и журнали-
стов; к распространителям культуры ─ учителей, репортеров и т.д. Периферийную группу состав-
ляют те, кто использует культуру как часть своей работы ─ врачи, юристы.  

Французский социолог Р. Арон придерживается мнения, что интеллигенцию можно опреде-
лить в широком смысле как прослойку, которая охватывает только экспертов, ученых и писателей 
[20, 214].  

Под воздействием изменений, которые произошли в составе интеллигенции некоторые уче-
ные, в частности Дж. Гелбрейт, Д. Белл, З. Бжезинский начали трактовать эту категорию в более 
широком плане, относя к ней и инженерно-технические кадры, и  управленцев в корпорациях, и 
представителей администрации, и высококвалифицированных специалистов. В своей работе "Гря-
дущее постиндустриальное общество" Д. Белл рассматривал появление нового класса ─ научно-
технической интеллигенции, как логическое следствие перехода капиталистического общества ин-
дустриального уровня на качественно новый ─  постиндустриальный [4, 500]. Д. Белл выделяет но-
вый класс по профессиональному признаку и считает, что это основной, зарождающийся  класс в 
обществе. Он включает в него так называемый "старый средний класс" и "новый средний класс".  

В целом, современные авторы теорий среднего класса сходятся в том, что он охватывает не-
пересекающиеся группы, занимающие разные позиции в системе разделения труда, в известной ме-
ре они едины во мнении, что средний класс сохраняет свои отличительные социальные функции, 
позиции и роль. Не отрицая разнообразия интересов и гетерогенности этой группы, большинство 
ученых придерживаются смешанного подхода, делающего ударение на том, что средний класс 
представляет собой единую социальную формацию [13, 54].  

Согласно Д. Локвуду [40], можно определить три аспекта фундаментальных отличий среднего 
класса, которые он в своей книге "Рабочий в пиджаке" ("The Blackcoated Worker") соотнес с такими 
категориями нефизического труда: а) экономическая позиция (источники и размер доходов, степень 
гарантированности занятости и возможности вертикальной мобильности); 6) рабочая ситуация, 
определяющаяся множеством отношений, в которых состоит индивид на работе в силу его позиции 
в системе разделения труда; в) статусная ситуация, то есть "положение индивида в обществе в це-
лом". Д. Локвуд признает, что "рабочие в пиджаках" могут приближаться к работникам физическо-
го труда по доходу, но различные полномочия и реальное разделение исключают общую для них 
идентификацию. Это позволяет ему сделать вывод, что работники нефизического труда в целом 
занимают более престижную и авторитетную позицию в рабочей ситуации, чем работники физиче-
ского труда [13, 54-55]. 

Сравнительно недавно вопрос о конкретном месте среднего класса поднял М.Саваж [42]. Ис-
ходя из неовеберианского, основывающегося на активах подхода, он определяет собственность как 
ключевой концепт в определении классового положения среднего класса. Он утверждает, что соб-
ственно его положение базируется преимущественно на доходах от занятости, однако представите-
ли этого сегмента получают ощутимые доходы и от собственности в форме акций и инвестиций. 
При этом важно, что способность среднего класса получать дополнительный доход от собственно-
сти зависит от связей в сфере занятости. Граница между средним классом и теми, кто ниже, заклю-
чается в отсутствии у последних перспектив [13, 54-55]. 

Обобщая наработки исследователей, и рассматривая западный средний класс как классиче-
скую модель среднего класса в рамках его становления и развития, можно сделать вывод о том, что 
средний класс неоднороден, он делится на высшую, среднюю и низшую части. По численным пока-
зателям средний класс у западных исследователей, как правило, составляет около 60%, а его сред-
няя часть ─ около  20% [30, 84-86]. 

В Украине до 2002 г. практически не существовало дискуссии о среднем классе. Единствен-
ное из известных специальных исследований среднего класса было представлено в докладе «Поли-
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тика становления среднего класса» из Послания Президента Украины в Верховную Раду. Состави-
тели доклада определяют средний класс как социальную группу, которая имеет набор следующих 
характеристик: определенный уровень доходов, владение недвижимостью, наличие собственного 
дела, высшее образование и профессиональная квалификация, удовлетворенность своим статусом, 
умеренный политический консерватизм, заинтересованность в поддержке социальной стабильно-
сти, субъективная идентификация себя со средним классом [31]. 

Выводы:  1. С периода Античности понятием "средний класс" обозначали совокупность об-
щественных групп, которые занимали промежуточное положение между классами общества. В 
конце ХVІІ в. в Англии уже официально фигурировало понятие среднего класса, который  пред-
ставлял собой социальную группу собственников и предпринимателей. В странах Западной Европы 
в ХVІІІ веке со средним классом идентифицировало себя третье сословие, в ХІХ веке ─ мелкая и 
средняя буржуазия, богатые крестьяне и ремесленники, в ХХ веке ─ высокооплачиваемые "белые 
воротнички", лица "свободных  профессий", менеджеры.  

Современный средний класс является продуктом капиталистической формации. Феномен 
среднего класса, образуясь на стадии индустриального общества, расцветает в обществе постинду-
стриальном. Средние прослойки населения на Западе своим укреплением обязаны индустриально-
му обществу, где массовое производство создало массовое потребление, обеспечивая тем самым 
повышение уровня и качества жизни широких слоев населения. 

2. В настоящее время  содержание  "среднего класса" как сложного социального образования 
претерпело значительные изменения. В современных обществах западного типа в состав среднего 
класса наряду со "старыми", традиционными слоями входят "новые слои".  "Старые" слои включа-
ют в себя мелких и средних частных собственников, большую часть крестьянства и фермерства, 
ремесленников, торговцев. "Новые" слои в среднем классе состоят из представителей массовой ин-
теллигенции, в частности инженерно-технической, лиц свободных профессий, высококвалифици-
рованных рабочих и т.п.  «Новый» средний класс появляется в результате информационной рево-
люции в сер. и конце ХХ века. 

Важным в достижении понимания среднего класса в западном обществе стало развитие кон-
цепции "класса услуг" (К. Реннер, Р. Дарендорф, Дж. Голдторп).  По мнению некоторых исследова-
телей (З.Т. Голенковой,  Е.Д. Игитханян) в обществе переходного периода появился новый класс 
«наемных работников», который по основным параметрам сопоставим с «классом услуг» в совре-
менном западном обществе.  

В целом, следует отметить следующее. Обзор современных публикаций показывает, что как 
экономическая и социально-общественная категория "средний класс" теоретически еще не имеет 
своего четкого толкования. В известной мере это объясняется попыткой подойти к этому понятию с 
разных концептуальных критериев ─ материальных, потребительских, политических, интеллекту-
альных, сравнительных, западных и тому подобное [29, 37]. В обществе переходного периода кроме 
«срединности» средний класс никак больше не конструируется как целостное социальное образо-
вание, ему крайне трудно приписать какие-либо общие содержательные характеристики [19, 119-
120]. 

Таким образом специфика украинской общественной жизни сопоставляются с определенной 
морально-идеологической интерпретацией западной жизни, а не с ее эмпирическими реалиями. 

Перспективы дальнейшего научного исследования: определение институциональных основа-
ний генезиса среднего класса в современном украинском обществе. 
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SUMMARY 

Becoming of modern socially-philosophical conception of middle class has the certain sources and 
ideological theoretical pre-conditions. In the article approaches are analyzed to determination of essence of 
middle class and his social functions since the period of antiquity and to our days. Conclusion is drawn, 
that category a «middle class» in theory does not yet have the clear interpretation. In society of transitional 
period except for «middle position» a middle class in any way anymore is not constructed as integral social 
education, he is extremely hardness to add some general rich descriptions in content. 

 
О.П. МАСЮК  

 
ПЕРСПЕКТИВИ ВЗАЄМОДІЇ “ПАТЕРНАЛІЗМ – ПАРТНЕРСТВО”  

ЯК ФОРМИ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ВІДНОСИНАХ 
 

Одним із найбільш проблемних аспектів розвитку сучасного світового простору є конкурент-
на взаємодія систем управління суспільно-державними відносинами. Підвищена складність цієї те-
ми розкривається в розгалуженості типів взаємодії “держава – суспільство” та в міждержавних ін-
теграційних відносинах. При цьому увага акцентується на патерналізмі, який, на нашу думку, є 
формою організації обміну суспільними благами та легітимності між учасниками цих відносин, або 
на встановлені інтерсуб’єктної партнерської взаємодії як моделі розвитку сучасного міжнародного 
життя. 

Сьогодні реалізація програми інтеграції української держави в світовий простір потребує роз-
будови чіткої системи використання суспільно-державних ресурсів, які б визначали рівень її інтер-
суб’єктивності по відношенню до інших учасників міждержавних відносин. На цій основі повинні 
організовуватися відстань та характер взаємодії України в міжнародному співіснуванні в бік парт-
нерства або патерналізму. 

До аналізу впливу патерналістських важелів на інтеграційні процеси в світовому просторі 
звертаються В. Борисов [2], К. Гаджиєв [3], Т. Єрмоленко [5], С. Кара-Мурза [8], В. Левашов [9]. 
Внесок партнерської активності в об’єднання суспільно-державних систем висвітлюють 
С. Жданенко [6], Г. Задорожний, О. Коврика, В. Смоловик, О. Кіндратець [7], Н. Нижник, 
С. Дубенко, Л.Пашко [11]. В свою чергу, специфіку спрямованості форм управління суспільно-
державними відносинами для включення в міждержавну взаємодію аналізують 
О. Мисливченко [10], М. Ніколко [13], Я. Пасько [14] О. Цехмістро [17]. 

Об’єктом цієї роботи є сукупність форм та напрямків регуляції процесу інтеграції суспільно-
державних інститутів в глобальному світовому просторі. Предметом – перспективи взаємодії «па-
терналізм-партнерство» в якості форми інтеграції в сучасних світових відносинах. 

Метою даної статті є висвітлення перспективних напрямків взаємодії “патерналізм – партнер-
ство” в умовах інтеграції суспільно-державних систем у сучасному глобальному світовому просторі 
та визначення потенціалу їх подальшого розвитку в Україні. До завдань нашого дослідження нале-
жать аналіз позитивних і негативних сторін впливу патерналізму та партнерства на означені проце-
си, а також визначення найбільш перспективних напрямків їх взаємодії в сучасних міждержавних 
відносинах. 

Важливим елементом визнання моделі управління в світовій спільноті та в суспільних відно-
синах є легітимність органів державної влади. На думку М. Ніколко поняття легітимності розкрива-
ється через розуміння ефективності, яка “означає фактичну діяльність, той ступінь задоволеності, 
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де система виконує основні функції державного управління як їх розуміють більшість населення та 
впливові групи”[13, 190]. Це визначення передбачає наявність світоглядної та культурної вольової 
оцінки і визнання таких форм організації суспільної взаємодії як патерналізм і партнерство. Вони 
встановлюють параметри розподілу матеріальних та духовних благ всередині та зовні суспільного 
утворення. 

Особливості патерналістського сприйняття державної влади на пострадянському просторі та 
нюанси впливу інтегрованих західних моделей регуляції суспільних відносин визначає колектив 
авторів: С. Кара-Мурза, С. Телегін, О. Александров, М. Мурашкін. Звертаючись до фундаменталь-
них елементів суспільно-державної взаємодії, вони пишуть “В царській та радянській Росії існувало 
стійке розуміння народу. Воно походило зі святих понять „Вітчизна-мати” та „Батьківщина”. 
Народ – надособистісна та “вічна” спільнота всіх тих, що вважали себе дітьми „Вітчизни-матері” 
та „Батька-держави” [8]. Відтак, суб’єкти обміну благами суспільного виробництва рефлектують 
в межах патерналістської конструкції “держава – народ”, що має цілісний не лімітований характер 
взаємодії. При цьому елементи управління суспільним життям визначаються централізованими та 
дефрагментаційними ознаками. 

Однією з головних небезпек легітимації влади у такий спосіб є ймовірність надмірної сакралі-
зації особи, яка концентрує в собі владні функції. Це стверджує М. Бердяєв, аналізуючи засоби ле-
гітимації в часи становлення радянської влади: “Релігія не може бути особистою справою, як того 
хотіла б новітня історія, вона не може бути автономна, й не можуть бути автономні всі інші сфери 
культури. Релігія знову робиться у найвищій мірі загальною, всеохоплюючою справою. Комунізм 
це показує. Він відміняє автономний та секулярний принципи новітньої історії, він вимагає “са-
крального” суспільства, “сакральної” культури, підпорядковуючи всі сторони життя релігії анти-
христа” [1, 12]. Вчений визначає узагальнену сакралізацію культу вождя в радянському суспільстві, 
яка структурно розгалужує і змістовно змінює соціальний інститут релігійного патерналізму. Хоча 
по суті ми бачимо рудимент поєднання ролей державного й релігійного патрона на тлі актуалізації 
пасіонарності його особи. 

З іншого боку, вище вказаний колектив авторів зазначає, що “у поняттях політичної філософії 
Заходу індивіди об’єднуються в народ через громадянське суспільство. Ті, хто поза ним – не народ” 
[8]. Таке твердження визначає характер легітимності в культурно-політичному обґрунтуванні прав 
приєднання до суб’єктів обміну суспільними благами. Ця тенденція в управлінні сприяє поглиб-
ленню дифузії сучасної суспільно-державної системи, що наближає її до таких властивостей, як аг-
регативність або ж сумативність [17]. Відбувається віддалення від необхідної для ефективної 
взаємодії “держава – суспільство” організменної ознаки об’єднання людей в суспільних відносинах. 

Виходячи з цього, виділяються дві моделі обґрунтування влади в процесі організації суспіль-
них відносин, які оцінюються світовою спільнотою у відповідності до умов загального світового 
життя для інтеграції держави в сучасні міжнародні процеси. Патерналізм, який визначає ор-
ганізацію обміну благами, що створені в процесі суспільного виробництва, передбачає наближення 
до соціальної держави з певними гарантіями підтримки доступу до цих благ кожного учасника 
взаємодії. Тобто відбувається зменшення дистанції соціальної взаємодії, накопичення та пере-
розподіл соціального та людського капіталу. В свою чергу, партнерство, яке ґрунтується на ін-
терсуб’єктній моделі взаємодії учасників обміну матеріальними та духовними благами, впливає на 
розвиток конструкції “громадянське суспільство – правова держава”. Воно визначає окремий само-
стійний статус кожного суб’єкта взаємодії, що збільшує дистанцію між ними та робить автономним 
процес отримання, розподілу та споживання ресурсів життєдіяльності. 

В наш час як оптимальний напрямок розвитку суспільно-державних систем світова спільнота 
пропонує соціальне партнерство. Проте, цікаво, що ці пропозиції впроваджуються за допомогою 
силових заходів, які виправдовуються патерналізмом, що досить довго функціонує в світових 
відносинах. Прикладом цього є феномен енергетичного патерналізму зі Сходу та військово-
політичного патерналізму із Заходу. 

Принциповою специфікою українських суспільно-державних відносин є проблема підвищен-
ня гуманізму в процесі заміщення “викривленої” патерналістської моделі організації суспільного 
життя, що існувала за радянський часів, на партнерську, яку пропонують сучасні учасники світових 
відносин. При цьому в даному випадку найбільш ефективним є лише напрямок поетапного суспіль-
но-державного розвитку. В ньому кожен учасник суспільної взаємодії матиме змогу розвиватися до 
рівня цілеспрямованої особистості, яка швидко адаптується до суспільних змін та здатна гармоній-
но рефлектувати в сучасному єдиному європейському просторі на  засадах партнерства. 
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Проблему обмеженості партнерської моделі суспільно-державних відносин аналізує в своїй 

праці О. Мисливченко. Досліджуючи західні зразки організації дистанційної владної взаємодії, він 
стверджує, “що на Заході формується “суспільство двох третин”, у якому дві третини громадян зна-
ходяться у привілейованому положенні в тому сенсі, що мають робочі місця, які забезпечують їм 
благополучне життя, а одна третина громадян виведена на узбіччя цього суспільства. Західні дослі-
дники називають їх “виключеними” із системи соціальних гарантій, оскільки вони позбавлені учас-
ті в суспільному процесі”[10, 4]. Відтак, в умовах запропонованої конструкції суспільного життя 
розкривається закладена параметрами модель “обмеженого благополуччя”, яка позбавляє можливо-
сті взаємодії суб’єктів, які не відносяться до громади або не відповідають встановленим вимогам. 

Як приклад в цьому випадку можна навести появу в Україні великої кількості робочих місць 
із заробітною платнею, яка балансує на рівні прожиткового мінімуму та передбачає достатньо важкі 
умови праці. У межах партнерської взаємодії в господарчій діяльності відбувається критичне збі-
льшення дистанції між керівництвом та працівниками, що призводить до неефективності обміну 
продуктами матеріального виробництва. 

Унікальною особливістю взаємодії “патерналізм – партнерство” в сучасних міждержавних ві-
дносинах є підвищення значення малих та середніх суспільних об’єднань. Так, К. Гаджиєв, аналі-
зуючи діяльність банківської системи, говорить: “Міжнародна взаємодія між центральними банка-
ми ґрунтується на угодах про міжнаціональне або наднаціональне співробітництво, але при збере-
женні контролю за материнською країною. При цьому відповідальність за регулювання діяльності 
національних фінансових інститутів покладається на державу” [3, 126]. Таким чином створюється 
дуалістична система залежних владних відносин, яка впливає на синкретичний розвиток міжнаціо-
нальної взаємодії в сфері економіки та права. 

По-перше, це вектор дії, який іде від держави, де перебуває об’єкт впливу. Відповідно, дії 
спрямовані на захист інтересів суспільства цієї держави, національної безпеки, яку може порушити 
своїми діями ця банківська організація. По-друге, суб’єкт світових економічних відносин ініціює 
патерналістські дії з боку держави, з якої він походить. Така активність викликана необхідністю 
захисту своїх інтересів та інтересів держави походження. Відбувається відчуження суб’єктів еко-
номічної діяльності від державного регулювання, що створює необхідність інтенсифікації викорис-
тання захисних заходів у соціальній сфері суспільства та системі світової взаємодії для подолання 
розбалансованості розвитку суспільно-економічних відносин у державі та глобальному економіч-
ному просторі. 

Значну роль в цьому випадку відіграє явище трипартизму як система “кооперації промисло-
вості та держави. Трьохстороння організація зазвичай включає представників профспілкових со-
юзів, керівників і власників, а також уряди на тій основі, що кожна сторона має свої інтереси та 
може внести значний вклад в економічну та промислову політику” [15, 638]. Відтак, в партнерсько-
му об’єднання беруть участь держава як патрон в галузі соціального захисту своїх громадян, проф-
спілки як захисники інтересів працівників в суспільно-трудових відносинах та власники підпри-
ємств, які сьогодні для збереження керівних важелів і кадрового потенціалу використовують патер-
налістську модель управління. 

Виходячи з вище означеного, під впливом глобальних світових процесів відбувається перехід 
суспільно-державних систем до партнерства, яке спрямовано переміщує патерналістську модель 
управління на рівень підсистеми, що відображається в наданні пріоритетів патерналістським захо-
дам у функціонуванні малих та середніх суспільних утворень. 

На практиці використання цього механізму може мати діаметрально протилежний характер. З 
одного боку, підсилюється демократичний розвиток країни, як це було в Польщі з профспілковим 
рухом “Солідарність”. З іншого, ─ підсилюються девіації соціальних відносин, як це було в Італії, 
що доводить Дж. Діккі [4]. Тобто неефективне використання партнерства у взаємодії “держава – 
суспільство” впливає на фрагментацію державної влади та можливу появу викривлених форм пате-
рналізму, які не відповідають загальноприйнятим нормам суспільного життя. 

Відтак ми приходимо до висновку, що на сучасному етапі суспільного розвитку відбувається 
перехід основного сегменту патерналістської активності від суспільства до певної спільноти, що 
зменшує дистанцію між учасниками патерналістських відносин, а також визначає деталізацію пате-
рналістського обміну. Стає необхідним перехід від споживацьких форм суспільної життєдіяльності 
до вироблення та використання  моделей загального управління, які визначають зменшення диста-
нції між елементами взаємодії та гармонізують обмін у сфері виробництва соціальних благ на заса-
дах партнерства. 
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та конкретизується у діалектичній взаємодії глобалістського та антиглобалістського напрямків вза-
ємодії учасників відносин, що знаходяться на різних рівнях суспільно-державного генезису. Цей 
різновид владної взаємодії виступає як засіб досягнення гармонійності та збалансованості світового 
розвитку, який спрямований на вироблення партнерства та протилежний за своїм змістом насиль-
ницьким засобам побудови міждержавних відносин. Вказані аспекти розкривається сутність взає-
модії патерналізму з партнерством в сучасних суспільних відносинах. Збільшення розпорошеності 
суб’єктів суспільної взаємодії спонукає до появи потреби у використанні патерналізму, а його ви-
кривлення, завдяки перебільшенню суспільного значення одного з учасників – патрона, породжує 
необхідність побудови відносин на рівноправних засадах партнерства. Формування партнерства 
відбувається завдяки підтримці розвитку субсидіарності кожного суб’єкта взаємодії, а патерналізм, 
у свою чергу, виникає лише за умови визначення правової межі регулювання владного впливу в 
процесі обміну ресурсами життєдіяльності для забезпечення ефективності функціонування цього 
суб’єкта в суспільному просторі. 

Важливу роль в обранні партнерської або патерналістської конструкції організації та упоряд-
кування функціонування суспільно-державного утворення в міждержавних відносинах відіграє ви-
значення найбільшої ефективності обміну ресурсами, необхідними для повноцінного існування 
цього утворення. 

Досягнення, в першу чергу, енергетичної безпеки як гаранта ефективності суспільного вироб-
ництва є важливим завданням для України. Так, в пункті 3.4. Стратегії національної безпеки Украї-
ни зазначається, що “потребують нагального вирішення питання зменшення енергетичної залежно-
сті України та диверсифікації джерел енергопостачання, реалізації транзитного потенціалу держа-
ви, модернізації енергетичної інфраструктури на основі впровадження новітніх технологій” [16]. 
Відтак, сьогодні Україна намагається перейти від участі в зовнішньому енергетичному патерналізмі 
до включення у створення системи енергетичного партнерства шляхом перерозподілу обмежених 
енергетичних ресурсів та вироблення стратегії їх використання. Встановлення збалансованості 
споживання енергетичних ресурсів є фундаментальним кроком України на шляху до європейського 
партнерства.  

Виходячи з цього, Україні сьогодні необхідно підкріплювати такий спектр міждержавної 
співпраці, який забезпечить найбільш повноцінний доступ до суспільно-економічних ресурсів, не-
обхідних для її життєдіяльності, поряд з визначенням нових умов їх виробництва та споживання. 

Крім того важливу роль в розумінні перспектив взаємодії “патерналізм – партнерство” в умо-
вах інтеграції світових відносин відіграє співпраця України із впливовими прозахідними світовими 
організаціями, які визначають основні напрямки світової політики. Ця співпраця є визначальним 
показником спрямованості обміну суспільними благами та намагання закріпитися у свідомості сві-
тової спільноти як європейська країна. Втім, подібний напрямок міждержавної взаємодії віддаляє 
нашу країну від найближче розташованих природних ресурсів, необхідних для життєдіяльності Ук-
раїни, що є підвищенням ризику для її стабільного економічного розвитку. Руйнуються єдині по-
страдянські соціокультурні традиції, що негативно впливає на формування світогляду сучасного 
українського суспільства, яке втрачає свою історію в умовах її постійного переосмислення.  

Сутністю цієї зміни напрямків міжнародної політики є послідовна переорієнтація від однієї з 
систем патерналістського впливу до іншої, а не перехід до партнерства. При цьому інша патерналі-
стська система має більш віддалені соціально-економічні ресурси. Їх транспортування та спожи-
вання є дорожчим для України. Зазначимо, що вирішальним, у цьому випадку, є фактор спрямова-
ності відносин саме з провідними “гравцями” на світовому просторі, які визначають та регулюють 
світову політику в сучасних умовах і допуск до ресурсів життєдіяльності.  

Наступним етапом сучасної української світової політики є партнерство з НАТО. Партнерст-
во, як зазначалося раніше, має за головну ознаку інтерсуб’єктивність. Тобто підвищений рівень ди-
станції та рівноправності в обранні найбільш вигідного напрямку взаємодії. В свою чергу, вступ до 
НАТО, як і до будь-якого іншого військового об’єднання, передбачає встановлення підпорядкова-
ності та залежності в обмін на захист і військову підтримку альянсу і долю європейського ринку. 
Це вже ближче до міждержавних форм патерналізму. Від світової орієнтації залежить сьогодні га-
рантованість умов обміну ресурсами життєдіяльності у напрямку Сходу чи Заходу. Відтак, розвива-
ється протиріччя у становленні вектору організації міждержавної взаємодії, коли обґрунтовується 
партнерська взаємодія, а на практиці втілюється викривлений через неї патерналістський вплив на 
розвиток окремої держави. 
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Підбиваючи підсумки цієї роботи, зазначимо, що сьогодні в процесі організації владного 

впливу на генезис суспільно-державної системи відбувається посилення розбіжності між існуючи-
ми та перспективними моделями розвитку цих систем в процесі інтеграції в сучасному глобальному 
світовому просторі. 

Провідні суб’єкти міждержавної взаємодії втілюють конструкції партнерства як форми функ-
ціонування суспільно-державних систем, що розвиваються, але впроваджують їх існуючими мето-
дами патерналізму, який в процесі заперечення існуючих форм організації державної влади набуває 
деструктивного характеру та впливає на викривлення партнерства. 

В свою чергу, в умовах нестабільності суспільного розвитку та фрагментації державної влади 
в подібних суспільно-державних системах, перевага надається патерналізму на рівні малих та сере-
дніх суспільних утворень. Це забезпечує більшу ефективність розподілу суспільних благ на шляху 
до накопичення соціального потенціалу для реалізації повноцінної взаємодії в умовах партнерства. 
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SUMMARY 

In this article tells about perspective directions of interaction «paternalism – partnership». This ques-
tion is analyzed in relationships of the state and society, and also in the international relations. In the con-

 112 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
tents by this work are determined positive and negative parties of these forms of management in life of a 
modern society. 

 
В.О. СКВОРЕЦЬ  

 
УКРАЇНА І ДВІ ТРАДИЦІЇ УЯВЛЕНЬ ПРО ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

 
Після здобуття Україною незалежності перед українським народом постала проблема онов-

лення всіх сфер суспільного буття. Модернізація українського соціуму виявилася складним, супе-
речливим і хворобливим процесом. Складність модернізації виявилася в тому, що перехід до рин-
кової економіки в умовах посилення глобалізаційних процесів супроводжувався системною кризою 
соціуму. Україна із розряду країн середнього рівня розвитку перемістилася в число країн «третього 
світу». Суперечливість модернізації виявилася в тому, що замість позитивних змін у житті, на які 
очікували більшість громадян України, відбулися зміни, зумовлені катастрофічним спадом вироб-
ництва в 90-х роках ХХ століття, що супроводжувалися наростанням соціальних проблем і появою 
загрози соціального вибуху. Хворобливий характер процесу суспільної модернізації в Україні ви-
ражений руйнуванням життєвого устрою українського народу, що склався в УРСР протягом 
останніх чотирьох десятиліть її існування. 

На нашу думку, дослідження процесу творення життєустрою народу і процесу суспільної мо-
дернізації треба розділити, щоб чіткіше визначитися щодо впливу суб’єктності кожного з чинників 
суспільного розвитку. Творення життєустрою є не менш вагомою проблемою, ніж модернізація со-
ціуму. У здійсненні суспільної модернізації визначальну роль відіграє державна влада, а творення 
життєустрою здійснюється особисто кожною особою, сім’ями, колективами людей, соціальними 
групами, суспільними класами. Творення життєустрою відбувається невпинно, а потреба в суспіль-
ній модернізації визріває періодично. Крім того, у процесі творення життєустрою зміна соціальних 
цінностей відбувається природним шляхом, в основному разом зі зміною поколінь.  

Складніше відбувається зміна цінностей у процесі суспільної модернізації. Суспільна модер-
нізація може ґрунтуватися на підвалинах життєустрою народу і при цьому набувати органічного 
характеру, а може ігнорувати життєустрій народу і набувати руйнівного характеру, що виявляється 
у масовій маргіналізації різних соціальних груп, яка є результатом руйнівного, свідомого чи несві-
домого, впливу державної влади на існуючі соціальні цінності. Прикладом органічної суспільної 
модернізації є Китайська Народна Республіка, де протягом трьох десятиліть проводяться успішні 
реформи. За оцінками вчених, соціально-економічний прорив Китаю вражає: за 30 років ВВП зріс у 
12 разів і КНР вийшла за його обсягом на четверте місце у світі. Середньодушовий ВВП за цей же 
період зріс у 7 разів [27, с. 14]. В КНР створено 16 новітніх галузей промисловості.  

Прикладом невдалої суспільної модернізації, що руйнувала життєустрій селянства в Російсь-
кій імперії, була столипінська аграрна реформа, яка стала одним із чинників посилення розколу між 
народом і владою.  

Поняття «життєустрій» зустрічається в літературі з соціальної філософії, зокрема у творах 
С.Г. Кара-Мурзи [7; 8], але належного наукового осмислення ще не отримало і тому не знайшло 
відображення у філософських словниках. 

На нашу думку, поняття «життєустрій» відображає багаторівневу систему соціальних 
зв’язків, що є результатом творчості та діяльності всієї сукупності соціальних суб’єктів і забезпечує 
зв’язок поколінь у просторі та часі. Життєустрій пов’язує соціальні спільноти та соціальні організ-
ми в цілісність певною системою норм, звичаїв, обрядів, традицій, релігійних вірувань і соціальних 
цінностей, що утверджуються в процесі життєдіяльності людей на певній території, забезпечують 
зв’язок минулого, теперішнього і майбутнього. 

Поняття «життєустрій» дуже близьке за змістом до поняття «цивілізація». Дослідники зазна-
чають, що в сучасній суспільно-політичній літературі терміни «цивілізація», «цивілізаційний» вжи-
вають для характеристики будь-якого соціокультурного комплексу, що існував або існує в історії. 
«Під цивілізацією розуміють якісну специфіку, своєрідність матеріальної, духовної, соціальної, по-
літичної сторін життя країни або кількох країн на певному етапі історії. Відмінності між цивілізаці-
ями зумовлені несумісними системами цінностей. Кожній цивілізації властива певна філософія, су-
спільно значимі цінності, узагальнений образ світу, специфічний спосіб життя із своїми певними 
життєвими принципами, основою якого є дух народу, його мораль. Це забезпечує єдність упродовж 
усієї власної історії» [4, с. 471]. Отже, цивілізація є продуктом розвитку одного або кількох народів, 

 113 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                                             2008 
соціумів, країн. На відміну від цивілізації життєустрій є продуктом розвитку особи, сім’ї, колекти-
ву, соціальної групи, суспільного класу. Поняття „життєустрій” і „цивілізація” співвідносяться як 
сукупність соціальних продуктів життєдіяльності соціальних суб’єктів у процесі творення життєус-
трою і відображення породжених нею цивілізаційних основ життєдіяльності соціуму. 

Особливої уваги заслуговує дослідження зв’язку між державною владою і життєустроєм на-
роду. Розглядаючи цивілізаційні основи і суспільні механізми радянської цивілізації, С.Г. Кара-
Мурза переконливо показує значення життєвого досвіду мільйонів людей для становлення радянсь-
кого ладу: «В радянський час через школу і пресу в масову свідомість ввійшло дуже спрощене уяв-
лення про те, що радянський лад створювався виключно в межах доктрини більшовиків. Ця думка 
історично невірна. Насправді основні риси радянського ладу закладалися у співробітництві, діалозі 
та боротьбі всього спектру культурних і політичних течій, що відображали ідеали та інтереси всіх 
частин російського суспільства, дуже складного і соціально, і культурно, і етнічно. … Головний 
потік у становленні нового порядку життя складається шляхом відбору форм, що перебираються і 
випробовуються на «молекулярному рівні» – в думках і досвіді мільйонів людей. Чим краще і ро-
зумніше ведеться спостереження за молекулярними процесами, тим швидше і точніше обираються 
тенденції грубими політичними силами» [7, с. 391].  

Отже, дослідження життєустрою соціуму полягає в аналізі «молекулярних процесів» соціаль-
ної життєдіяльності, що відбуваються в суспільстві. Величезну роль у цих процесах відіграє соціа-
льний досвід, що впливає на зміст і форми життєдіяльності. Аналізуючи «джерела і складові части-
ни» радянського проекту, С.Г. Кара-Мурза доводить, що радянська модернізація спиралася як на 
позитивний, так і на негативний досвід минулого, зокрема досвід столипінської реформи. «П.А. 
Столипін вірно розумів сутність тієї історичної пастки, в яку потрапила Росія на початку ХХ сто-
ліття. Необхідна невідкладна модернізація господарства і суспільства – при могутньому опорі прак-
тично всіх станів Росії. Столипін випробував варіант такої модернізації через розвиток капіталізма 
на селі, через руйнування общини і перетворення селян в підприємців-фермерів та робітників. І са-
мому Столипіну і марксистам здавалося, що шанси на успіх великі. На чолі реформи стояла сильна, 
розумна і знаюча людина, великий патріот Росії. В його руках були всі наявні ресурси держави. Він 
усе зробив кращим чином, виявив сутність і можливості цього шляху повністю, наочно і чесно. Як-
би не було великого досвіду реформи Столипіна, не було б і непу» [7, с. 392].  

Наведені оцінки засвідчують, життєустрій народу став тим каменем, об який спіткнулася сто-
липінська аграрна реформа, і тією основою, на якій здійснювалася успішна політика більшовиків, 
названа «непом». 

Доля українського народу, який опинився на порозі цивілізаційного вибору, залежить від ус-
відомлення ним цивілізаційних основ власного життєустрою. Відповідальність перед минулим, те-
перішнім і прийдешнім поколіннями вимагає ретельної уваги до  «молекулярних процесів», що ха-
рактеризують життєустрій народу. Це потрібно для того, щоб не допустити лиха, подібного тому, 
що спіткало Україну в 90-х роках ХХ століття, коли після ейфорії проголошення незалежності до-
велося пережити десятилітній період суспільної деградації, в якій країна понесла важкі втрати еко-
номічні (більше половини промислового і аграрного виробництва) і соціальні (населення скороти-
лося з 52 млн. осіб до 46 млн. осіб). 

Засторогою від необачних кроків державних лідерів, які сьогодні прагнуть визначати долю 
України, має бути усвідомлення тих складних реалій, в яких сьогодні знаходиться Україна, і тих 
загроз, що виникають у зв’язку з руйнуванням цивілізаційних основ життєустрою українського на-
роду. Не буде помилкою теза про те, що правляча верхівка в Україні не знає належним чином жит-
тєустрою власного народу. Поверховість уявлень правлячої верхівки про свій народ явище не нове. 
Згадаймо, колишній всесильний Голова КДБ СРСР, який мав доступ до найважливіших державних 
таємниць, Ю.В. Андропов, ставши Генеральним секретарем ЦК КПРС, змушений був визнати: «Ми 
не знаємо суспільства, в якому живемо». Щоб знати суспільство, треба досліджувати його цивіліза-
ційні основи. Останнім часом привертають увагу роботи, присвячені осмисленню цивілізаційних 
основ українського суспільства. Серед дослідників цих проблем виділяються М. Михальченко і            
З. Самчук [17], М.Є. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський [5]. 

Визнаючи значення життєустрою як важливого чинника впливу на суспільну модернізацію, 
необхідно з’ясувати його зв’язок з громадянським суспільством. Видатні мислителі минулого Пла-
тон, Аристотель, Ж. Боден, Н. Макіавеллі, Т Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, А. 
Фергюсон, В. Гумбольдт, І. Кант, Г. Гегель, А. Токвіль, К. Маркс,  розвиваючи ідею гармонізації 
відносин між особою і державою, створили основу теорії громадянського суспільства.  
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У соціальній філософії склалися 2 підходи до уявлень про громадянське суспільство: послі-

довники Аристотеля розглядають громадянське суспільство у зв’язку з демократичною державою, а 
спадкоємці Ж. Бодена пов’язують його з будь-якою державою [18, с. 174]. Ці підходи обумовлюють 
корінні відмінності в розумінні сутності та змісту поняття “громадянське суспільство” в різних мо-
делях. 

В Україні в руслі аристотелівської традиції громадянське суспільство досліджує переважна 
більшість соціологів. Серед них: В.Ю. Барков [1; 12], А.Ф. Карась [9], С.О. Кириченко [10], А. Ко-
лодій [12], І.Т. Пасько, Я.І. Пасько [20], Т.В. Розова [22], Ф. Рудич [6; 23], В. Степаненко [25],                   
Г.П. Щедрова  [30] та ін. Ці вчені вважають, що в Україні громадянське суспільство формується 
лише в період незалежності, тобто в умовах демократії. Відсутність переконливого пояснення гене-
зи громадянського суспільства зумовила появу таких понять як «прото-громадянське суспільство»                  
(А. Колодій ) і «громадський поступ» (А. Карась).  

У руслі боденівського підходу теорію громадянського суспільства розвивають В.І. Шинкарук 
[29], Г.В. Щокін [31], В.І. Воловик [3], Ф. Канак, В. Князєв [11], В.А. Моргун [19], В.О. Скворець 
[24]. Специфіка цього підходу полягає в тому, що в в будь-якому соціально неоднорідному (класо-
вому) суспільстві поряд з державою визнається суб’єктність громадянського суспільства (вплив на 
розвиток соціуму).  

Мета статті – осмислення зв’язку громадянського суспільства з формуванням життєустрою 
українського народу.  

Яке ж відношення до життєустрою українського народу мають моделі кожної з означених 
традицій? Для представників аристотелівської традиції характерними є наступні уявлення. 
З’ясовуючи сутність громадянського суспільства, В. Корнієнко зазначає наступні складності теорії 
громадянського суспільства: 1) невиразність цієї теорії (при цьому зазначається, що аналітичного 
навантаження поняття громадянське суспільство набуває лише в разі розмежування суспільства і 
держави, що воно застосовується для вивчення неполітичної частини суспільної системи); 2) кате-
горіальна складність (є громадянське суспільство чи його немає, розвинене воно чи недорозвинене); 
3) відмінність між теоретичною абстракцією (ідеальним типом) „громадянського суспільства”, яку 
використовують науковці як інструмент аналізу суспільної реальності, та описовими (емпіричними) 
характеристиками реально існуючих громадянських суспільств, що певною мірою і в певний спосіб 
наближаються до цієї абстракції; 4) як багатогранне суспільне явище громадянське суспільство вза-
галі важко обмежити якимось означенням [14, с. 42]. Ф. Рудич у передмові до монографії „Грома-
дянське суспільство в Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку” зазначає: „Має право на 
існування теза, що ніхто не може переконливо сказати, що таке громадянське суспільство, але всі 
визнають, що це добре” [6, с. 5].  

У руслі аристотелівської традиції деякі вчені уявляють генезу громадянського суспільства 
так, нібито його зародки з’являлися в певних історичних умовах, а потім були знищені. „Громадян-
ське суспільство в Україні має свої зародкові традиції в елементах місцевого самоврядування дав-
ньоруських міст та спробах суспільної, зокрема економічної, емансипації в рамках кодифікованого 
права. Ці елементи стають особливо помітними в ХVІ-ХVІІ ст., після включення українських зе-
мель у великою мірою європеїзований юридичний простір Речі Посполитої. … Наприкінці ХVІІІ 
ст., після інкорпорації Росією Правобережної України та ліквідації гетьманської автономії на Ліво-
бережжі, процеси громадянської емансипації в Україні взагалі перериваються – в умовах жорстко-
авторитарної, деспотичної імперії. Єдиним винятком стають західноукраїнські землі, головним чи-
ном Галичина, котрі після поділу Польщі наприкінці ХVІІІ ст. потрапляють до складу Австрійської 
імперії Габсбургів. Тут, в умовах конституційної, парламентської монархії та дарованих нею відно-
сних ліберально-демократичних свобод, громадянське суспільство формується більш-менш за тою 
самою моделлю, що й у інших країнах Центрально-Східної Європи” [5, с. 470]. Ця цитата наводить 
на висновок: для розвитку громадянського суспільства краще „європеїзований” хомут влади Речі 
Посполитої або Австро-Угорщини на землях України, ніж панування на них царської Росії. 

Принципово по іншому розглядають сутність громадянського суспільства представники бо-
денівської традиції. Роглядаючи громадянське суспільство як таке явище, що існує поряд з будь-
якою державою, послідовники боденівської традиції утверджують наступні принципи громадянсь-
кого суспільства: 1) універсальний характер, тобто його наявність у будь-якому соціально неодно-
рідному соціумі; 2) суб’єктність громадянського суспільства – здатність впливати на державу; 3) 
творчий  характер – зв’язок з процесами суспільної самоорганізації. 
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Аналізуючи марксистську і гегелівську концепцію громадянського суспільства, В. І. Шинка-

рук доводить, що буржуазне суспільство – це одна із форм громадянського суспільства, а саме “фо-
рма спілкування”, породжувана капіталістичним способом виробництва. Філософ пояснює відмін-
ність між поняттями “громадянське суспільство” (як “основа всієї історії”) і “базис суспільства”, 
яке звичайно ототожнюється із сукупністю виробничих відносин (“економічний базис”): “Як “ба-
зис” громадянське суспільство аж ніяк не якийсь ”фундамент” держави, а його “фундатор” і суб’єкт 
державної діяльності поряд з будь-яким іншим” [29, с. 4-5]. 

В. Князєв і Ф. Канак визнають універсальну роль громадянського суспільства в соціальному 
управлінні. “Громадянське суспільство і державу не слід, як видається, розрізняти на тій підставі, 
що вони виникають у різні епохи чи на основі того, яке з цих утворень є первинним і визначальним: 
чи громадянське суспільство складається під патронатом держави, чи держава створюється для об-
слуговування громадянського суспільства. Серед системоорганізуючих і управлінських елементів 
суспільного і соціально-політичного життя в усі епохи, від найдавніших часів до сьогодення, трап-
ляються як такі, які можна віднести до тих, що більше тяжіють до “громадянського суспільства”, 
так і такі, що більше тяжіють до “держави”. Ніколи, за винятком хіба що коротких екстремальних 
періодів, організація соціуму й управління соціальними процесами не здійснювалося тільки “дер-
жавою” або тільки громадянськими засобами: елементи першого перемішані з елементами другого. 
Епохи стосовно цього відрізняються не тим, що в одну є тільки “держава”, а в іншу – тільки “гро-
мадянськість”, а тим, що домінують в соціальному житті перші чи другі елементи” [11, с. 252]..  

Виділяється й інший аспект універсальності: „Принциповою ознакою, за якою можна судити 
про можливості розвитку громадянського суспільства в тій чи іншій країні, є здатність її населення 
до самоорганізації” [15, с. 118].  

У сучасній теорії соціального розвитку та управління поступово набувають визнання уявлен-
ня про взаємозв’язок громадянського суспільства і держави як діалектичну пару соціуму. Аналізу-
ючи процеси дезорганізації і організації як дві фундаментальні тенденції функціонування соціаль-
ної системи, Г. Щокін відзначає роль громадянського суспільства і держави у цих процесах. „Взає-
модія держави й громадянського суспільства забезпечує соціальній системі стан динамічної рівно-
ваги, сприяє повноцінному прояву процесів самоорганізації на стику організаційного й дезорганіза-
ційного начал. Громадянське суспільство і держава, виступаючи як гегелівська „єдність і боротьба 
протилежностей”, є джерелом розвитку державних форм правління. Це боротьба різноспрямованих 
тенденцій – між прагненням до необмеженої свободи й необхідністю організації суспільного життя. 
У разі переважання в суспільстві першої тенденції в соціальному управлінні поширюються демок-
ратизація та колективізм, у разі домінування другої – авторитаризм та індивідуалізм влади. Тому 
найприйнятнішою стає змішана форма правління як спосіб розв’язання соціальних суперечностей, 
яка теоретично усуває недоліки кожної з крайніх державних форм – демократії та тиранії” [31, с. 
24]. 

Спираючись на уявлення боденівської традиції, автор цієї статті запропонував наступне ви-
значення поняття: громадянське суспільство – це форма суспільної самоорганізації, що відображає 
сферу недержавних (приватних) відносин, зумовлених взаємодією індивідуальних і колективних 
потреб та інтересів, які детермінуються реалізацією свободи особистості й вирішально впливають 
на формування суспільних відносин і соціальних цінностей [24, с. 74]. 

Виходячи з уявлень боденівської традиції, можна стверджувати, що саме завдяки суб’єктності 
громадянського суспільства український народ двічі поставав із небуття. Перше відродження укра-
їнської державності зумовлене діяльністю козацтва, яке стало творцем Запорозької Січі, а потім Ге-
тьманщини. Друге відродження української державності в 1917-1920 роках пов’язане з національ-
но-визвольним та соціально-визвольним рухом українського народу. 

Осмислення цивілізаційних умов розвитку сучасної України привертає увагу до оцінок відо-
мих українських вчених Ю.Н. Пахомова, С.Б. Кримського, Ю.В. Павленка у їх фундаментальних 
дослідженнях світових цивілізаційних процесів [21; 28]. Узагальнюючи підсумки цивілізаційного 
розвитку на кінець ХХ ст., вчені дійшли висновоку: «у столітті, що минає, два традиційних види 
суспільної організації, умовно названі східним і західним, в повній мірі розкрили свої можливості 
та в рівному ступені, з інтервалом в кілька десятиліть, опинилися в стані дуже глибокої кризи, по-
родженої в одному випадку гіпертрофією ринковою, а в іншому – плановою регуляцією економіки. 
У глобальному відношенні подолання цих криз було пов’язане з доповненням ринкових регулято-
рів державними на Заході та централізованих – ринковими на Далекому Сході. З переходом від ви-
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робничої епохи до інформаційної альтернативність ринку і плану знімається усвідомленням їх 
принципової взаємодоповнюваності в сучасних умовах» [28, с. 623].  

Що відбувається в сучасній Україні на державному та «молекулярному» рівні? 
Ряд українських суспільствознавців застерігають від небезпеки руйнування життєустрою 

українського народу. В.І. Воловик зазначає, що всі роки незалежності України «наголос робився на 
приватизації. А вона ж не панацея від усіх бід. Приватизація, відкривши семафор для потягу прива-
тної власності, вже зробила своє діло. Навіть більше, ніж у цьому була потреба: розігнавшись, потяг 
той розірвав своїм щаленим рухом (звичайно, з допомогою наших державників) шляхи для розвит-
ку інших форм власності, а водночас і економіки в цілому, гуманітарної сфери, добробуту переваж-
ної більшості громадян. То ж давно настав час і парламенту, і уряду, і гаранту Конституції – Прези-
денту України подумати про те, як виправляти становище, дбаючи не лише про розвиток приватної, 
а й інших форм власності, в тому числі державної, не намагаючись якнайшвидше зрекатися всіх 
заводів, комбінатів, об’єктів, що рентабельно працюють, наповнюючи Державний бюджет і якось 
підтримуючи ще дихаючий соцкультпобут» [2, с. 72]. 

Аналізуючи зміни життєустрою людини («молекулярні процеси» в соціумі) В. Тарасенко ха-
рактеризує сучасне українське суспільство як «неповноцінне». Він пише: «сьогодні маємо змогу 
судити про плинну реальність не так за формаційними параметрами, як за тенденціями її змін, що 
так чи інакше виявляють себе та емпірично фіксуються статистикою й соціологічними досліджен-
нями, особливо моніторингового типу, які описують єдино точний емпіричний критерій суспільства 
– відображення становища людини в ньому». Виходячи з того, що сучасне українське суспільство 
«стоїть» на бідності, більшість людей у ньому становлять бідні, дослідник робить висновок, що «це 
ознака неповноцінного суспільства, в якому кардинально знецінено людину» [26, с. 196, 204]. 

Кардинальне  знецінення людини явно суперечить ст. 3 Конституції України, в якій задекла-
ровано: „Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави” [13, с.6].  

У сучасній Україні зростає вплив «молекулярного рівня» життєустрою на суспільну свідо-
мість. Ігнорування державними діячами потреб «маленьких українців» обертається для них втратою 
політичного впливу. У серпні 2006 р. Прем’єр-міністр України В. Янукович після формування уря-
ду заявив, що громадяни дуже швидко відчують зміни на краще. На «молекулярному рівні» зміни в 
житті були сприйняті інакше. Скажімо, вчитель, що проживає із сім’єю у двокімнатній квартирі, до 
листопада 2006 р. сплачував за опалення квартири 46 грн. на місяць, після листопада 2006 р. – 198 
грн., зростання перевищило 4 рази. Загальна сума щомісячних комунальних платежів за цю ж квар-
тиру зросла зі 180 грн. до майже 400 грн. Мільйони громадян відчули на собі таку «турботу» уряду. 
В грудні 2006 р. віце-прем’єр-міністр з гуманітарних питань Д. Табачник пообіцяв до кінця 2007 р. 
підняти зарплату вчителів на 180 грн., що викликало здивування: за успіхи соціальної політики ви-
дається повернення вчителям через рік того рівня доходів, що вони вже мали недавно. 

Одне й те ж явище може сприйматися носіями влади і простими громадянами з діаметрально 
протилежними оцінками. Підводячи підсумки діяльності свого уряду, В. Янукович на одному з ук-
раїнських телеканалів показав кругову діаграму і пояснив, що білий сегмент у ній (серпень – гру-
день 2006 р.) – це період успішної діяльності уряду, коли йому не заважали, а чорний сегмент (2007 
р.) – це період, коли уряду «заважала працювати опозиція». А вчитель дивився на ту діаграму і ба-
чив у ній протилежне: білий для уряду період на діаграмі був для вчителя чорним (зарплата майже 
не змінилася, а комунальні платежі зросли вдвічі), а чорний для уряду період був для вчителя бі-
лим, бо після указів Президента України про розпуск Верховної Ради України, уряд, щоб не втрати-
ти на виборах частину електорату, був змушений з 1 червня 2007 р. підвищити на 19 відсотків поса-
дові оклади працівникам бюджетної сфери. 

Формування суспільної свідомості визначається впливом не лише суб’єктів державної влади, 
а й суб’єктів, що відображають «молекулярний рівень». Ще К. Маркс, аналізуючи вплив громадян-
ського суспільства на державу, звернув увагу, що суб’єктність громадянського суспільства прояв-
ляється у формуванні суспільної свідомості, оскільки «й теорія стає матеріальною силою, як тільки 
вона оволодіває масами» [16, с. 422].  

Аналізуючи економічні пастки для уряду, зумовлені реалізацією програми «Український про-
рив», економіст В. Черевань зазначає, що економічна модель України повністю відірвана від роз-
ширеного відтворення. Вчений зазначає: «якщо в найближчі п’ять років не здійснимо серйозної мо-
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дернізації економіки …, то в найближчій перспективі витримати конкуренцію із закордонними під-
приємствами в умовах вступу до СОТ Україна не зможе. І тим паче виконати ті соціальні зо-
бов’язання, які вона взяла сьогодні перед власним населенням» [27, с. 14].  

Успіх суспільної модернізації залежить від здатності органів державної влади проводити по-
літику, що спирається на життєустрій народу, який є соціальним продуктом життєдіяльністю різних 
елементів громадянського суспільства. 

Аналіз зв’язку двох традиційних уявлень про громадянське суспільство з процесами життєус-
трою народу дає підстави для наступних висновків: 

1. У сучасному українському суспільствознавстві недооцінюється вплив на суспільну свідо-
мість такого чинника суспільного розвитку як життєустрій, творення якого є результатом життєді-
яльності людей та їх об’єднань. 

2. В моделях аристотелівської традиції громадянське суспільство пов’язується виключно з 
демократичною державою, автори цих моделей стоять на позиції його безсуб’єктності, розглядають 
його як певний якісний стан суспільства. 

3. Представники боденівської традиції, моделі якої пов’язують громадянське суспільство з 
будь-якою державою і доводять його суб’єктність, наближаються до аналізу «молекулярних проце-
сів» та дослідження ролі елементів громадянського суспільства у творенні життєустрою. 

Перспектива подальших наукових досліджень визначається осмисленням зв’язку громадянсь-
кого суспільства із суспільно-політичним рухом у процесі творення життєустрою українського на-
роду. 

   
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Барков В.Ю. Соціально-політичне становлення громадянського суспільства в Україні:  Автореф. 
дис. ... докт. політ. наук: 23.00.02 / Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди, Інститут національ-
них відносин і політології РНБО України. – К., 1999. – 38 с. 

2. Воловик В. Ілюзії клонованого щастя // Віче. – 2004. – № 9. – С. 68-72.  
3. Воловик В.И. Философия политического сознания. Монография. – Запорожье: Просвіта, 2006. – 

204 с.  
4. Головатий М.Ф. Соціальна політика і соціальна робота: Термінол.-понятійн. слов. /  М.Ф. Голова-

тий, М.Б. Панасюк. – К.: МАУП, 2005. – 560 с. 
5. Горєлов М.Є., Моця О.П., Рафальський О.О. Цивілізаційна історія України (Нариси). – К.: ТОВ 

УВПК «Екс Об», 2006. – 632 с. 
6. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку // За 

заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 412 с. 
7. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. – Харьков: Книжный 

Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. – 640 с. 
8. Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От Великой Победы до краха. – Харьков: Книжный 

Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2007. – 768 с. 
9. Карась А. Філософія громадянського суспільства в класичних теоріях і некласичних інтерпрета-

ціях: Монографія. – Київ; Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 520 с. 
10. Кириченко С.О. Співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства в 

умовах сучасної України: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. – К. 2001. – 167 с. 
11. Князєв В., Канак Ф. Держава і громадянське суспільство: еволюція стосунків та їх осмислення // 

Формування громадянського суспільства в Україні: стан, проблеми ї, перспективи: Зб. наук. 
праць Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України / Кол. авт.; За заг. ред. В.І. Лугового, 
В.М. Князєва. – К.: Вид-во УАДУ, 2001. – С. 3-26. 

12. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади і соціокультурні пе-
редумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Видавництво “Червона 
калина”, 2002. – 276 с. 

13. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Із 
змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 року № 2222-ІV. Станом на 1 січня 2006 
року. Офіційне видання. – К., 2006.  

14. Корнієнко В. Громадянське суспільство в Україні: ідеал і реальність // Актуальні проблеми вну-
трішньої політики. – К.: Вид-во НАДУ, 2004.  – Вип. 3. – С. 39-47. 

15. Левин И.Б. Гражданское общество на Западе и в России // Полис (Политические исследования). 
– 1996. – № 1. – С. 107-119. 

 118 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
16. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение / Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 

– Изд. 2-е. Т. 1. – М., 1955. – С. 219-368. 
17. Михальченко М., Самчук З. Українська цивілізація: логіка, закономірності, курйози становлення 

// Актуальні проблеми внутрішньої політики. – 2004. – № 4. – С. 29-31. 
18. Моргун В.А. Громадянське суспільство в контексті типології психоісторії людства, част. І і част. 

ІІ // Наука. Релігія. Суспільство. – 2003. –  № 1. – С. 171-212.  
19. Моргун В. Суспільно-політичні проблеми розбудови громадянського суспільства в незалежній 

Україні: історичний аспект. – Донецьк: Донецький національний університет, 2003. – 431 с. 
20. Пасько І.Т., Пасько Я.І. Громадянське суспільство і національна ідея (Україна на тлі європейсь-

ких процесів. Компаративні нариси). – Донецьк: ЦГО НАН України, УКЦентр, 1999. – 184 с. 
21. Пути и перепутья современной цивилизации / Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крымский, Ю.В. Павленко. – 

К.: Международній деловой центр, 1998. – 432 с. 
22. Розова Т.В., Барков В.Ю. Специфика становления гражданского общества в Украине: Моногра-

фия. Одесса: Юрид. литература, 2003. – 336 с.   
23. Рудич Ф. Громадянське суспільство в Україні: віражі і перспективи сходження // Віче. – 2004. – 

№6 (147). – С. 39-44. 
24. Скворець В.О. Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні: 

Дис. … канд. філос. наук: 09.00.03. – Запоріжжя, 2007. – 2006 с. 
25. Степаненко В. Українське громадянське суспільство. „Помаранчева стадія становлення // Віче. – 

2005. – № 2 (155). – С. 49-55. 
26. Тарасенко В. Неповноцінне суспільство // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моні-

торинг / За ред. д. е. н. В. Ворони, д. с. н. М. Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 
2003. – С. 196 -208. 

27. Український прорив: економічні пастки для прем’єра. Інтерв’ю з В. Череванем // Голос України, 
№13(4263), 24 січня 2008 року. – С. 5, 14. 

28. Цивилизационные модели современности и их исторические корни / Ю.Н. Пахомов, С.Б. Крым-
ский, Ю.В. Павленко и др. Под ред Ю.Н. Пахомова. – Киев: Наукова думка, 2002. – 632 с.  

29. Шинкарук В.І. Громадянське суспільство і громадянська позиція // Філософська і соціологічна 
думка. – 1991. – №5. – С. 3-10. 

30. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство і соціальна, демократична, правова держава: станови-
ще, функції, тенденції розвитку в сучасній Україні: Дис. ... докт. політ. наук: 23.00.02. – Луган-
ськ. 1996. – 368 с. 

31. Щокін Г.В. Загальні контури теорії соціального розвитку і управління / Україна на зламі тися-
чоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи: [Кол. моногр.] / Г.В. Щокін, 
М.Б. Попович, М.С. Кармазина та ін.: За заг. ред. Г.В. Щокіна, М. Головатого; – К.: МАУП, 
2000. – С. 9-32. 

                     
  SUMMARY 

This article is devoted to a comparative analysis of connection of Aristotle’s and Boden’s traditional 
concept of a civil society with the way of living of Ukrainian people. The representatives of the Aristotle’s 
tradition connect a civil society only with a democratic state, consider a civil society as a definite qualita-
tive condition of a society and ignore its subjectiveness. The followers of Boden’s tradition connect a civil 
society with any state, base its subjectiveness and tend to research the role of elements of a civil society in 
creation the way of living of the nation.     

 
В.В. ГЛАЗУНОВ 

 
РОЛЬ РЕСУРСОВ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ 

 
Перманентный политический кризис в Украине имеет сложную, комплексную структуру, а 

потому находит свое выражение в  различных формальных проявлениях. Так, например, несложно 
заметить, что в последнее время борьба различных политических сил за высшие позиции во всех 
ветвях государственной власти республиканского уровня со всей отчетливостью приобретает реги-
ональный оттенок. Кроме того, что процесс циркуляции элит обрел характер прихода во власть 
«западных» либо «восточных» политико-экономических элит, эти элиты четко представлены кон-
кретными региональными бизнес-группировками и даже имеют конкретную персонализацию, т.е. 
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привязку к конкретной личности олигарха, с которой происходит отождествление  указанной груп-
пировки на уровне обыденного сознания. 

Указанные обстоятельства дестабилизируют политическую систему и усиливают центробеж-
ные тенденции в государстве. Поэтому представляется весьма актуальным изучение специфики по-
литических процессов, особенно на фоне возрастающей вероятности формирования в Украине оли-
гархического государства. 

При этом следует отметить, что региональное представительство в структурах центральной 
власти существует повсеместно.  Более того, это является обязательным условием представитель-
ной демократии, что нашло свое отражение в соответствующих статьях Конституций многих стран 
[1]. Данное обстоятельство вызвано тем, что политические элиты кооптируются из других видов 
профессиональных элит, с одной стороны, а, с другой стороны, политическая элита центральной 
власти формируется из представителей региональных властных элит [2, 111]. В данном процессе 
всегда присутствует субъективная составляющая, что объясняется, прежде всего, спецификой тако-
го явления как политическое лидерство. Но следует учесть, что проявляется это по-разному. Кон-
кретный тип государства и политического режима накладывает свои особенности на общую схему 
формирования политических элит. Существует и обратная связь – специфика формирования поли-
тических элит отражается затем на особенностях политического режима. 

Так олигархия, как форма государственного правления, имеет характерное базовое экономи-
ко-политическое основание. Экономической составляющей является концентрация национального 
богатства в частной собственности у сверхмалой социальной группы. Политическое основание оли-
гархии – это специфическим образом устроенная государственная власть, которая направлена, 
прежде всего, на реализацию корпоративных интересов олигархов, а именно, ─ на получение 
сверхприбыли сверхмалой социальной группой олигархов. Как раз реализация этих корпоративных 
интересов является системной целью построения и функционирования олигархического государ-
ства. Эти два основания являются базовыми для последующих специфических проявлений олигархии 
в духовной и социальной сферах.  

При этом развитие экономической и политической составляющей находится во взаимной за-
висимости, которая,  в Украине имеет свою дополнительную специфику. В предлагаемой статье 
предстоит рассмотреть вопросы: 

─ каким образом происходит процесс «накопления» национального богатства  Украины в 
частных руках; 

─ как реализуется двойная роль ресурсов: в качестве цели и в качестве средства в процессе 
олигархизации; 

─ какие общие и особенные моменты процесса олигархизации прослеживаются в Украине. 
Также предполагается зафиксировать закономерности этого процесса, в преломлении к про-

блематике формирования политических элит.     
Другими словами, автор ставит перед собой задачу  проследить влияние специфики взаимо-

связи и взаимной зависимости экономики и политики в рамках олигархических преобразований в 
Украине на процесс формирования политической элиты.  

Но, прежде чем приступить к решению обозначенных задач, необходимо обратить внимание 
на некоторые моменты, которые помогут более системно провести эту работу. 

Процесс становления и функционирования указанной формы государственного устройства 
протекает в течение определенного термина, когда происходят специфические качественно-
количественные изменения, выражающиеся в так называемых олигархических тенденциях [3], что 
на определенном этапе  приводит к их доминированию во всех сферах социальной активности. Та-
кая доминанта является основанием для утверждения, что олигархия как феномен состоялась. При 
этом становление феномена протекает, как правило, в несколько этапов, а проявление олигархиче-
ских тенденций происходит не только во времени, но и в пространстве. Явление олигархии «за-
креплено» за определенными носителями, которые распределены в пространстве неравномерно, а 
потому и явление олигархии в целом имеет неравномерное пространственное выражение.  

Начнем с того, что олигархическое государство, как и всякое другое, имеет территориальный 
системный признак, т.е. олигархия как система государственного правления закреплена за опреде-
ленной территорией, на которой и доминируют олигархические признаки и проявления. Но это – 
результат специфического процесса олигархизации, т.е. нарастания специфических системных при-
знаков, которые, в свою очередь, также имеют определенную пространственную фиксацию. 
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Как отмечалось ранее, явление олигархии связано с таким системным признаком как «богат-

ство» в различном его проявлении. Феномен богатства имеет материальную или духовную основу – 
то, что представляет определенную социальную ценность и находится в относительном (реальном 
либо иллюзорном) социальном дефиците. Социальная ценность указанных материальных носите-
лей возникает вследствие их витально-утилитарного предназначения в системе поддержания 
энергетического баланса систем, как отдельного индивида, так и всего общества в целом. В раз-
личные эпохи в качестве материальных носителей богатства выступали различные предметы  в за-
висимости от способа производства «продукта готового к потреблению», в качестве энергетиче-
ского компенсатора в обозначенных системах. Именно эти предметы  и имеют определенное отно-
сительно фиксированное закрепление в пространстве. 

Так изначально основой богатства являлись земля и природные ресурсы [4]. Второй состав-
ляющей, которая принимает участие в процессе «создания продукта», является рабочая сила. Тре-
тьей составляющей является комплекс «средства производства».  По большому счету, все эти носи-
тели могут быть обобщены в понятие ресурсы, которые, при определенных обстоятельствах, вос-
принимаются в качестве «богатства» либо источника его приращения.  

Неравномерность распределения первой составляющей нашла свое отражение в рамках эко-
номической географии. Проблемами второй и третьей составляющих занимается дисциплина, ис-
следующая размещение производительных сил. 

Если  искусственно разорвать непрерывный цикл развития и перехода одной формы государ-
ственного правления в другую, то можно условно обосновать положение о том, что материальную 
базу олигархии составляет богатство, выраженное в обозначенных ресурсах, которое субъективно 
начинает концентрироваться (накапливаться) в определенных пространственных координатах. Сле-
дует заметить, что названные ресурсы могут быть ранжированы по степени мобильности. Тогда 
земля и природные ресурсы, как комплекс определенных качественно-количественных характери-
стик, будут представлять собой наиболее пространственно закрепленное, стабильное образование. 
Рабочая сила или человеческий ресурс – наиболее мобильная часть ресурсного комплекса. Средства 
производства – часть комплекса, созданная рабочей силой и являющаяся вторичной, производной 
по отношению к ней. По большому счету, она настолько же мобильна, как и рабочая сила. Таким 
образом, изначально условия для накопления богатства, как базы или условия для дальнейшей оли-
гархизации, довольно жестко привязаны к месту расположения сырьевых источников. 

Этот специфический момент нашел свое отражение во взглядах на олигархию некоторых со-
временных теоретиков. Существует два различных подхода в украинской политической науке на 
определение сути явления украинской олигархии и клановости. Одни из них (напр. Томенко Н.) 
рассматривают олигархию как одну из важнейших составляющих политического процесса. Другие 
(напр. В.Пиховшек, Н.Погребинский), вообще отрицают существование олигархии в Украине. При 
этом в обоснование своей позиции они приводят ряд аргументов, среди которых главным является 
то, что «Украина не имеет сырьевого сектора экономики, поэтому наши «отечественные олигархи – 
«ненастоящие» [5, С.5].  Однако анализ развития ряда других стран, где в той или иной форме 
представлена олигархия, например США или Арабских Эмиратов, Брунея, Великобритании, фа-
шистской Германии, милитаристской Японии, средневековой Венеции, показывает, что наличие 
или отсутствие собственной мощной сырьевой базы не является препятствием для возникновения 
олигархии. С нашей точки зрения, в случае с олигархией более корректно вести разговор не столько 
о сырьевой базе, сколько о ресурсной базе, которая бы, кроме сырьевых ресурсов, включала другие 
виды ресурсов. 

В связи с этим хотелось бы обратить внимание еще на одну важную составляющую олигар-
хии ─ на политический аспект или сопряженность явления с государственной властью. Дело в том, 
что власть, с одной стороны, строится на разности «избыток – дефицит» ресурсов [2, 81], а, с дру-
гой стороны, сама является сверхмощным ресурсом, открывающим доступ к другим видам ресур-
сов [6].  

Основные виды властных ресурсов представлены Тоффлером Э. в  виде триады «сила-
богатство-знание (или информация)» [7, 35]. Но именно политическая власть является той статус-
ной позицией, которая позволяет наиболее эффективно трансформировать при необходимости один 
вид ресурсов в другой, или переместить в пространстве. Причем эффективность такой способности 
усиливается с позиций не просто власти, а именно государственной власти, которая является свое-
образным мультипликатором, усилителем любой из управленческих функций, т.к. опирается на 
совмещенный, сконцентрированный регуляторный потенциал. Именно властный ресурс позволяет 
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переместить два вида ресурсов, рабочую силу и средства производства, в пространстве поближе к 
природным ресурсам. Либо с помощью рабочей силы передвинуть сырье к средствам производства. 

С проблемой перемещения ресурсных потенциалов связан момент введения в процесс энерге-
тического обмена денег, вначале металлических, потом бумажных, а затем и виртуальных (инфор-
мационных). Деньги тут же стали вполне самостоятельным ресурсом, приобретая при этом на 
уровне общественного сознания определенный сакральный оттенок («золотой телец»). Ценность и 
значимость денег, в данном контексте, объясняется тем, что их введение в товарообмен стало усло-
вием повышения мобильности других видов ресурсов, а, значит, и повысило эффективность про-
цесса энергообмена в системах. 

Наличие денег  и власти – два главных фактора, которые изменили представление о мобиль-
ности таких компонентов как земля и сырьевые ресурсы. Наиболее яркими примерами этому могут 
служить: попытка вывоза украинских черноземов в Германию в период фашистской оккупации; 
переброска сырья в промышленно развитые метрополии из колоний; современный вынос экологиче-
ски вредных производств в страны третьего мира и т.п. 

Поэтому стоит рассматривать  процесс олигархизации в Украине с учетом фактора власти и 
фактора финансовых возможностей, как собственных, так и внешних. 

Между тем стоит заметить, что в конкретных условиях современной Украины властный и фи-
нансовый ресурс в процессе олигархизации вводится лишь на определенном этапе, который харак-
теризуется известным уровнем формирования нового государства и политического режима. На пер-
вом же этапе пространственная привязка олигархии основывалась на различных видах ресурсов, 
прежде всего, входящих в производственный комплекс.  

Это было вызвано тем, что ресурсный потенциал, или «богатство», к моменту начала пере-
стройки уже был создан, и более того «пространственно сконцентрирован», поэтому можно было 
говорить лишь об изменении его формы собственности. Таким образом, в рамках рассмотрения 
обозначенной темы проявляется актуальность проблемы права собственности на «богатство». 

Действительно, феномен богатства, на уровне рефлексии, неизбежно включает в себя момент 
принадлежности, и подразумевает ответ на вопрос, кому это богатство принадлежит либо не при-
надлежит, хотя бы потенциально.  Принципиально, все сущее является частью природы, поэтому ей 
и принадлежит, независимо от того, называем ли мы владельца, или, скорее, «обладателя», «Приро-
дой» (пантеисты) либо «Богом – Создателем» (теисты).  

Гипотетически все общество имеет право равного доступа к природным ресурсам. Проблем 
не возникает, пока всем всего хватает. Но, как только возникает дефицит, проявляется феномен то-
го, что возможности у различных социальных групп, в силу разных причин, в этом доступе различ-
ные. На фоне указанного дефицита и различных возможностей возникает социальная дифференци-
ация, сопровождающаяся перманентной борьбой за ресурсы. Отражением анализа этой борьбы с 
элементами прогноза являются различные теории и идеологии, по-разному трактующие «социаль-
ную справедливость», в зависимости от социально-корпоративной заангажированности авторов-
теоретиков.  На фоне этой борьбы в обществе актуализируется распределительная функция, кото-
рая, по существу, сводится к решению проблемы, кто и как будет распределять социальные ресурсы 
«от имени «Владельца», и что потребует взамен за выполнение указанной функции (платы, налогов, 
доли из общего котла и т.п.).  

На известном этапе своего развития эту функцию общество, в определенной степени, делеги-
рует государству, а частично оставляет за собой. Причем соотношение  объема этой функции, 
оставшейся у общества, к объему этой же функции, делегированной государству, может быть раз-
личным, в зависимости от уровня развития, с одной стороны, ─ общества, а, с другой стороны, ─ 
государства. Это находит свое выражение в инвариантности организации политической системы. 
При низком уровне развития общества указанная функция практически полностью принадлежит 
государству (авторитаризм, тоталитаризм). Более того исторически общество, однажды передав эту 
функцию сильному государству, обратно вынуждено отвоевывать его ценой огромных усилий (де-
мократизация). 

Ситуация изменяется в условиях ослабления либо кризиса государства. В кризисных условиях 
государство не может выполнять свои функции, в том числе и распределительные, в полном объе-
ме. При этом социальная востребованность этой функции сохраняется. Общество, не имеющее 
устойчивых демократических традиций, способно образовать механизмы самоуправления, которые 
будут адекватны сложившейся ситуации лишь в определенной мере. Как правило, реализовать со-
циальные распределительные функции в условиях государственного кризиса удается не всему об-
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ществу в целом, а лишь отдельным наиболее мобильным и активным социальным группам. В про-
цессе распределения, они, в первую очередь, реализуют свои корпоративные интересы, как прави-
ло, в ущерб интересам других социальных групп. Но стоит заметить, что и на уровне государства 
происходят аналогичные процессы – распределительная функция реализуется бюрократическим 
аппаратом, который также старается, в первую очередь, «не обидеть себя любимого» [8]. 

Дело в том, что бюрократы имеют возможность, в силу своей социально-государственной ро-
ли, от имени государства (имея за спиной всю силу этой машины, ее авторитет, основанный на со-
вокупном ресурсе «сила-богатство-информация») наделять представителей различных социальных 
групп правом собственности на социально значимые ресурсы и, в частности, на часть имуществен-
ного комплекса «сырье + средства производства». Эта возможность зафиксирована, как правило, 
юридически и различным образом процедурно распределена вертикально между ветвями власти ─ 
законодательной, исполнительной и судебной. Кроме того, эта возможность распределена по гори-
зонтали, в соответствии с территориальным делением государственной власти.  

Но, следует помнить, что бюрократ, принимая конкретное решение относительно наделения 
правом собственности, выступает сразу в нескольких социальных амплуа – как представитель госу-
дарства (в идеале, в случае, если государство является социальным, оно отстаивает интересы обще-
ства в целом), как представитель определенной социальной группы и как представитель самого се-
бя как индивида. Это дает ему потенциальную возможность для реализации Негативного Момента 
Бюрократизма (НМБ), который заключается в реализации интересов более низкого порядка, в 
ущерб интересов более высокого порядка [8]. 

Социальная группа олигархов, заинтересованная в легитимации своих прав на «производ-
ственный комплекс», вынуждена обращаться к государству в ожидании исполнения им его распре-
делительной функций. Но обращается олигарх к  конкретному представителю государства в лице 
бюрократа, у которого возникает, таким образом, потенциальная возможность реализовать НМБ.  
Одновременно у олигарха появляется возможность подкупа (в любом виде) конкретного чиновни-
ка, не вступая в рыночные отношения с государством. Он избирает более эффективный путь.  При-
чем, когда подкуп чиновника становится типичной процедурой, или, точнее сказать, ─ технологией 
и с этим по факту мирится и государство и общество (хотя декларативно с коррупцией идет борь-
ба), то это ─ один из признаков того, что наступает доминанта «экономической» власти, а государ-
ство становится потенциально олигархическим. «Экономическая власть чувствует себя вполне су-
веренной там, где четко определено, кому и сколько надо платить за любые выгодные ей решения и 
действия»[9, C.23]  

При этом следует заметить, что для того, чтобы огромные суммы уходили на подкуп государ-
ственной бюрократии, они должны быть где-то сконцентрированы.  

Все вышеперечисленные моменты являются условиями, обеспечивающими потенциальную 
возможность перерождения государства в олигархию. Они должны учитываться при изучении про-
цесса олигархизации современной Украины.      

Но главным системообразующим моментом в процессе формирования олигархии является 
переход основных национально – государственных ресурсов в частную собственность узкой соци-
альной группы олигархов. 

И здесь имеется характерная особенность для всех стран постсоветского пространства. В со-
ветский период в Украине, как и в других советских республиках, сформировались ярко выражен-
ные «ресурсные центры». Их основу составили сырьевые и энергетические ресурсы, вокруг кото-
рых произошла концентрация производственных мощностей и рабочей силы: Кривбасс, Донбасс, 
Запорожский энергетический и металлургический комплекс и др. Кроме того, на их базе советская, 
жестко централизованная плановая система государственного управления создала центры концен-
трации властных (управленческих) ресурсов. Как следствие,  возникла еще и сеть финансовых, ин-
формационных и транспортных потоков, со своими узлами: Киев, Харьков, Одесса, Днепропет-
ровск, Львов. 

Можно подчеркнуть, что в настоящее время принято говорить о наличии олигархических 
кланов, которые захватили определенные знаковые ресурсы. Но более логичной, представляется 
трактовка [10], согласно которой существующие  ресурсные концентраторы рассматриваются как 
объективная предпосылка создания кланов. Именно они стали обязательным условием образования 
вокруг них олигархических кланов. И лишь на последующих этапах олигархические кланы, нако-
пив определенный ресурсный потенциал, смогли «изменить географию» своих империй. 
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Описание украинских олигархических кланов время от времени, с различной степенью си-

стемности, появляется в прессе («Комментарии», «Власть денег», «Зеркало недели», «Ис-
теблишмент» и др.) и в Интернете ( Oligarh.net; contr-tv.ru; cripo.com.ua и др.). При этом знаковые 
фамилии олигархов неизменно связываются с базовым или ведущим ресурсом, а, как следствие, и с 
определенной территорией. Особенно популярными стали рейтинги этих клановых образований, по 
итогам периодических экспертных оценок. В них приводятся определенные показатели их финан-
сово-экономической и политической деятельности. Несмотря на наличие такой информации, в ней 
делается упор на количественные экономические показатели, причем дискретные, на конкретный 
момент. Выпадают из поля зрения качественные изменения, а главное, ─ не  прослеживаются при-
чинно-следственные связи между событиями.  

Такие связи обнаруживаются при анализе обозначенных процессов на конкретных территори-
ях, например, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей. Характеристики этих обла-
стей и происходящих на их территории процессов имеют много общего, хотя имеется и своя спе-
цифика, что, по нашему мнению, позволяет сделать определенные теоретические обобщения.  

Так, империи Р.Ахметова и Таруты - Гайдука географически связаны с Донбассом, а значит с 
углем. Угольная промышленность являлась «регионообразующей» в советское время, т.е. все мате-
риальное и духовное «богатство» региона было сформировано за счет добычи и реализации черного 
золота. На первом этапе, когда отрасль рассматривалась в качестве стратегической, о ее приватиза-
ции не могло быть и речи. Но уже в то время и в тех условиях был найден способ использования 
названного ресурса. Для этого были сформированы различные коммерческие структуры – посред-
ники, занимающиеся сбытом продукции. В то время, как шахтеры годами не получали заработную 
плату, бастовали, устраивали походы на Киев, «стучали касками», коммерческие структуры – по-
средники, находящиеся в частной собственности, процветали и наращивали потенциал.  

Эти же структуры имели доход от «альтернативной» сферы. В условиях безденежья шахтеры 
устроили нелегальные шахты ─ копальни, однако реализация продукции жестко контролировалась 
указанными коммерческими структурами. В результате вырисовалась схема, которая стала типич-
ной для всей Украины, когда основная прибыль доставалась не производителю, а посреднику, а на 
втором этапе, даже не посреднику, а банкиру, который вложил капитал в организацию всего про-
цесса. Клановые структуры тут же заняли соответствующие ниши ─ были созданы «свои», аффи-
лированные банки. 

С помощью такой многоцелевой структуры был достигнут экономический контроль над реги-
оном и начался заход в чужие регионы. И вот здесь донецкие кланы ощутили действие более эф-
фективного властного ресурса. Они столкнулись с противодействием днепропетровского клана, ко-
торый был традиционно более мощно представлен в органах центральной власти. 

Основу ресурсного потенциала Днепропетровского региона составляла металлургическая 
промышленность (Криворожсталь, Никопольский ферросплавный завод и др.). Мощные угольная 
(г. Павлоград) промышленность и машиностроение все равно рассматривались, лишь как сопут-
ствующие и подчиненные первой. Важным моментом является представленность министерства ме-
таллургии в Днепропетровске. Следует обратить внимание на то, что металлургии отводилось ис-
ключительное место, не только в Советской Украине, а и во всем Советском Союзе. Можно с уве-
ренностью сказать, что отрасль не обделялась вниманием Л. И. Брежнева, что было очень важно 
для Днепропетровского региона, выходцем из которого он был. Именно с его легкой руки регион 
рассматривался как кузница партийных и хозяйственных кадров. Даже в рамках пресловутой из-
лишне формализованной советской («по анкете») системы подбора и расстановки кадров присут-
ствовал указанный субъективный фактор, который можно, с нашей точки зрения, рассматривать в 
качестве « первичного кланообразующего».  

Днепропетровская номенклатура всегда была широко представлена в центральных органах 
власти. После перестройки своего апогея этот процесс достиг во время президентства Л. Д. Кучмы. 
Будучи типичным представителем «красного директорского корпуса», пройдя во власть благодаря 
корпоративному потенциалу этого корпуса, он  во многом опирался на менеджмент днепропетров-
ского региона, подтягивая его в столицу. Так формально завершился заход днепропетровского кла-
на в Киев.  

Одновременно, находясь в Киеве, выходцы из Днепропетровска оказывали значительную 
экономическую поддержку своим землякам, занимались региональным протекционизмом. Так на 
политическом горизонте появились фигуры  С. Тигибко, Ю. Тимошенко, «политпредставитель-
ство» И. Коломойского, а  главное, ─ П. Лазаренко.  В результате их протекционизма в регион были 
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заведены значительные финансовые потоки, которые послужили базой для  ускоренного развития 
клановых бизнес-структур.  

С нашей точки зрения, показательным в развитии региона были несколько моментов. Первое 
лицо государства за десять лет своего правления достигло фактически монарших полномочий, 
сконцентрировав в своих руках функции всех ветвей власти. Общественное сознание зафиксирова-
ло этот феномен в образе «телефонного права». Это не могло не повлиять на ход олигархизации 
региона, а затем и всей страны. Во-истину монаршим жестом были наделение правом управления 
(читай: передачи в собственность) своего зятя В.Пинчука, огромными промышленными комплек-
сами. А вот передача в управление В. Хмельницкому и А. Иванову «Запорожстали» представляется 
уже заходом клана в «чужой» регион. И тот, и другой случай является проявлением современного 
фаворитизма. 

Показательным является и деятельность П.И. Лазоренко в качестве премьер-министра.  Его 
протекционализм касался нескольких структур и, прежде всего,  компании  «Единые Энергетиче-
ские Системы Украины», персонализацией которой является Ю. В. Тимошенко. ЕЭСУ, в свою оче-
редь, является показательной бизнес-структурой, которая способствовала становлению олигархиче-
ского клана, используя, на первый взгляд, «чужой» ─ российский и среднеазиатский ресурс ─ газ. 
По этому поводу стоит заметить, что, по факту, внутренним базовым ресурсом ЕЭСУ оказались не 
газ, а внутренние коммуникации и продукция сельского хозяйства, которые были  увязаны в бар-
терные схемы в обмен на газ. Так мы вышли на один из основных ресурсов Украины – землю, ко-
торый пока мало кем из теоретиков учитывается, однако на практике уже давно « в темную» рас-
пределен между современными олигархами. 

С другой стороны, показательным является и то, что на определенном этапе региональные 
олигархические кланы выходят за рамки собственного региона. Так пересеклись интересы донец-
ких и днепропетровских регионов при заходе в соседние территории.  

Одной из таких территорий явилась Запорожская область, которая даже на уровне обще-
ственного сознания воспринимается как уникальный металлургический комплекс, созданный на 
базе дешевой гидроэнергии. В этой формуле прослеживается сразу два ведущих региональных ре-
сурса – металлургия и энергетика. На них не могли не среагировать олигархические кланы и не 
начать борьбу за монопольный доступ к ним.  

Так  металлургический комплекс привлек внимание сразу нескольких олигархических групп: 
─ Завод  «Днепроспецсталь» –  вначале объект внимания группы братьев Суркисов и  К. Гри-

горишина. В настоящее время контролируется корпорацией «Интерпайп»  В.Пинчука; 
─ завод «Запорожсталь» – был отдан Л. Кучмой  В. Хмельницкому и А. Иванову  в управле-

ние, которые затем передали свои активы, с одной стороны, совладельцам компании Midland Э. 
Шифрину и А. Шнайдеру И., а с другой стороны, владельцу «Индустриалбанка» И.  Дворецкому. 

─ ОАО «Запорожский ферросплавный завод» – контролируется группой «Приват»  И. Коло-
мойского; 

─ Запорожский алюминиевый комбинат принадлежит россиянам – вначале группе СУАЛ 
Вексельберга, а сейчас группе РУСАЛ Дерипаско.  

─ Региональный энергетический комплекс контролируется представителями некогда единого 
клана – братьями  Суркисами  и К. Григоришиным (ФПГ «Энергетический стандарт»). 

─ Запорожское автомобилестроение  подконтрольно Тариелу Вассадзе. 
Примечательно, что все они не рассматривают Запорожье в качестве базового региона. 
Очевидно, что по своему потенциалу Запорожская область структурно во многом напоминает 

Днепропетровскую область: та же  ставка на мощный металлургический комплекс, подобный сель-
скохозяйственный потенциал. Много подобных моментов, а мощного олигархического клана рес-
публиканского значения нет.  Объяснение этому можно попытаться найти в том, что некоторых 
факторов не хватало. В частности, Запорожский регион традиционно рассматривается как админи-
стративно подчиненный Днепропетровску (Александровский уезд Екатеринославской губернии); 
профильное подчинение металлургических предприятий  министерству металлургии, размещенно-
му в Днепропетровске и т.п. 

Если для донецкого региона показательным являлось использование нетрадиционного ресур-
са «копален», то для постсоветского Запорожья характерным является разработка «нетрадиционно-
го» ресурса – отвалов металлургического производства [11]. Советская стратегия экстенсивного 
развития, гигантомания, вечная борьба за перевыполнение планов создали ситуацию, когда в отва-
лы вместе с отработанным шлаком выливался «некондиционный» металл. За десятилетия эти отва-
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лы превратились в огромные полигоны, которые с началом новых экономических отношений нача-
ли бешено разрабатываться и приносить баснословную прибыль частным структурам, которые 
формально и неформально выстраивались под протекторат владельцев местных металлургических 
гигантов. История развития этого явления драматична и кровава  и требует отдельного детального 
освещения. В данной статье достаточно сказать, что последние несколько губернаторов по приходу 
к руководству в область первым делом декларировали наведение порядка в разрешении этой про-
блемы. При этом, когда говорят, что отвалы должны быть отданы под контроль государству, то уже 
все понимают, что имеется в виду заход на запорожскую территорию бизнес-структур одного из 
кланов, которые в данное время  представлены в республиканской власти. В борьбу за отвалы на 
стороне различных организаций были подтянуты местные и республиканские силовые структуры. 
Но основная черта борьбы за отвалы – привлечение еще одного нетрадиционного ресурса – крими-
нальных группировок. 

Криминальный ресурс, в качестве нетрадиционного, вводится в борьбу олигархических кла-
нов практически повсеместно. Некоторые моменты, связанные с его введением являются показа-
тельными и знаковыми для развития региональных олигархических кланов. Так системным являет-
ся физическое устранение бывшего главы Нацбанка Украины Вадима Гетьмана, выходца из Запо-
рожья, что в свое время сделало невозможным создание запорожского олигархического клана. 
Наиболее резонансными представляются неудачное покушение (или его инсценировка) на премьера 
П.Лазаренко и «удачное» покушение на А.Брагина (Алик Грек). При всем дефиците достоверной  
информации можно с уверенностью утверждать, что оба эти события явились отражением борьбы 
донецкого и днепропетровского кланов. Поэтому речь может идти об относительно нетрадицион-
ном ─  криминальном ресурсе. Его относительность состоит в том, что он был необычным на опре-
деленном этапе, однако в последствии стал типичным для всех регионов Украины. В то время как 
днепропетровский и донецкий криминалитет были поставлены на службу процесса олигархизации 
[12], Запорожье на определенном этапе стал уникальным в своем роде «ментовским» или милицей-
ским городом,  где после смерти одного из ведущих авторитетов криминального мира (Магамет), 
инициативу перехватили сотрудники милиции. «Крышевание» преступных группировок со сторо-
ны силовиков стала распространенной технологией. До сих пор происходит кураторство сети 
наркосбыта, проституции, нелегального сбора металлолома и др. За определенный процент от при-
были силовики «закрывают глаза» на наличие обозначенных структур, более того принимают непо-
средственное участие в их формировании. Достаточно вспомнить обвинения в связях с наркобизне-
сом представителей высшего руководства Запорожского областного УВД. Однако и это явление 
или ресурс были исключительными или нетрадиционными сравнительно недолго. О типичности 
упомянутого явления для всей Украины говорит факт повсеместного проведения компании, 
направленной против «оборотней в погонах» [13]. Таким образом, происходило сращивание власт-
ных и криминальных структур, что является одним из косвенных признаков антидемократичности 
политических процессов. 

Однако следует обратить внимание на то, что подобное сращивание власти и криминала про-
исходит в специфических условиях. Во-первых, это происходит на определенном этапе, который 
характеризуется общим кризисом государственной власти. При этом общество, не имеющее устой-
чивой демократической традиции развития, как правило, обращается к криминальному ресурсу.  

Во-вторых, требуется обязательное наличие «знаковой фигуры», которая затем займет одну из 
высших ступеней в региональном олигархическо-клановом образовании. Сама ситуация «требует» 
рождения ситуативного лидера [2, 122].  При этом стоит заметить, что во главе олигархического 
клана обязательно стоит лидер, обладающий определенным личностным ресурсом. Феномен доста-
точно полно описан в теории лидерства [2,124-127].  

Так для образования запорожского регионального олигархического клана необходимо было 
наличие лидера, знаковой фигуры во власти республиканского масштаба, выходца из региона. Та-
кой лидер так и  не появился.  

В этом контексте важно отметить, что на определенном этапе развития региональной клано-
во-олигархической структуры, при достижении нею определенных масштабов и приобретения со-
ответствующего совокупного потенциала, ее руководством  ставится задача, во-первых, захвата 
«чужих территорий», а, во-вторых, похода в структуры государственной власти. При этом, если 
первый подход можно назвать «экстенсивным», то второй ─ «интенсивным». Дело в том, что госу-
дарственная власть, как мы уже отмечали ранее, сама по себе является огромным ресурсом, способ-
ным наиболее эффективно использовать все остальные, является мультипликатором эффективности 
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всех ресурсов. С ее помощью появляется потенциальная возможность многократно приумножить 
«богатство», согласно классической формуле, в ее «современной» интерпретации: Богатство – 
Власть – Богатство1 (приращенное). Причем имеется потенциальная возможность приумножить, 
как национальное, так и частное, богатство. Все зависит от специфики организации системы госу-
дарственного правления. 

Появляется такая возможность и у «зашедших в государственную власть» региональных оли-
гархов. При этом  они по инерции продолжают ориентироваться на свои региональные ресурсы, 
отдавая их развитию государственные преференции. 

Используют они государственную власть и для захода «на чужие территории». В частности, 
очередная смена региональных клановых бизнес-элит в структурах государственной власти вполне 
обоснованно воспринимается непременно как очередной «передел» собственности в сфере произ-
водственных ресурсов [14]. 

Повторяемость и системность указанных процессов регионального протекционализма вызы-
вает вполне естественную реакцию на уровне регионов: если есть система, в нее необходимо встра-
иваться. Идея создания организации (читай «клана»), которая бы лоббировала интересы запорож-
ского региона на республиканском уровне, не раз высказывалась различными политическими реги-
ональными лидерами и функционерами. 

С другой стороны, основные элементы технологии создания типичного регионального клана 
прослеживаются у группы «Индустриал-банка». Не хватало только выхода на республиканский 
уровень. Кстати, сейчас головной офис «Индустриал-банка» перемещается в Киев! Примечательно 
то, что их предшественники, бывшие владельцы ОАО «Запорожсталь»  В. Хмельницкий и А. Ива-
нов, используя запорожский региональный потенциал в качестве стартового, уже «покорили» сто-
лицу [15, 1-7].  

Закономерно то, что отсутствие собственного олигархического клана в регионе приводит к 
захвату его промышленно-ресурсного потенциала «чужими» кланами. 

Так первоначальный заход в Запорожскую область был предпринят днепропетровскими 
структурами. Самыми впечатляющими последствиями явились уничтожение в результате конку-
рентной борьбы запорожского комплекса по переработке молочной продукции; передача в долго-
срочную аренду площадей в престижном помещении в комплексе с кинотеатром «Байда» и др. 

Заход «донецких» в регион, прежде всего, связывают с захватом 32 торговых точек компании 
«Ритм» по проспекту Ленина. Здесь стоит обратить внимание на системный момент. При более де-
тальном анализе оказывается, что «донецкая фирма» имеет запорожские корни. Фирма создана за-
порожскими предпринимателями в Донецке и имеет мощные связи с донецкими бизнес-
структурами. По большому счету, речь идет о протекторате: Запорожская фирма действует на своей 
территории от имени донецкого клана, по крайней мере, создает такой имидж, который подтвер-
ждается некоторыми второстепенными деталями. 

Совершенно другую технологию захода в Запорожье предпринял еще один представитель 
«донецких» ─ Клюев, который, пользуясь «властной позицией»   министра пытался подмять под 
себя одно из последних мощных предприятий государственной формы собственности в Запорожье 
– Запорожский титано-магниевый комбинат [17]. 

Кстати, по всем параметрам и назначению комбинат относится к разряду стратегических, т.е. 
не подлежащих приватизации. Приватизированным он может стать, только став формально «не-
стратегическим» – в условиях отсутствия государственной стратегии. Можно, конечно, предполо-
жить, что основой государственной стратегии является переведение объектов производственного 
комплекса в частную собственность. Но в этом случае возникает вопрос о соответствии подобной 
стратегии  декларациям демократии, социальной справедливости и наиболее распространенным 
идеальным моделям социального государства. Скорее всего, такая модель соответствует антисоци-
альному олигархическому государству. 

Представлен донецкий клан в Запорожском регионе и группой Р.Ахметова, которой принад-
лежит Запорожский коксо-химический завод. Характерным является и попытка захвата им «Днепр-
энерго» [17]. 

Присутствует «донецкий интерес» и на знаменитых запорожских отвалах. 
Таким образом, на примере анализа процессов олигархизации в трех соседних областях мож-

но заметить определенные общие и специфические, особенные моменты для всей страны в целом.  
Определенную специфику проявила «Помаранчевая команда», как олицетворение бизнес-

структур Западной Украины. С позиций рассматриваемой проблематики их действия представляют 
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собой поход на Киев определенных держателей ресурсов, образовавшихся на транзите, торговле, 
таможенных операциях, рэкете. Обобщенно эти виды ресурсов выплывали из одного социально-
экономического явления ─ высокого уровня региональной безработицы, который, в свою очередь, 
явился следствием отсутствия крупной промышленности в регионе. Характерно то, что эти ресурсы 
(«по величине «богатства») несоизмеримо меньше, чем материальные ресурсы восточного региона. 
Поэтому при заходе на Киев использовался, наряду с материальными видами ресурсов, еще и ре-
сурс духовный. Изначально это была «национальная идея» во всех ее проявлениях и интерпретаци-
ях. Затем, уже в ходе событий «Майдана», к традиционной национальной идее, усилиями полит-
технологов, добавилась спекуляция на моментах социальной справедливости, которые нашли под-
держку на уровне общественного мнения:  «Бандиты должны сидеть в тюрьмах!», «Бизнес должен 
быть отделен от власти!», «Богатые поделятся с бедными!» 

Майдан можно рассматривать как относительно нетрадиционный ресурс в борьбе олигархи-
ческих кланов, что и было довольно точно подмечено и отражено в одной из трактовок сущности 
Помаранчевого Майдана – «Борьба миллионеров против миллиардеров!». 

«Западно-украинские миллионеры» апеллировали к общественному мнению и, в общем, не 
прогадали. На определенном этапе, в конкретных условиях революционной ситуации, обществен-
ное мнение (включая «мнение мирового сообщества») сыграло роль ключевого, самого действенно-
го ресурса.  «Помаранчевая команда» пришла к власти «в виду политической целесообразности»: 
апеллирование велось не к закону, а к эмоциям и морали. По большому счету свою роль сыграло то 
обстоятельство, что общественное мнение  количественно и качественно было сформировано до 
определенного уровня – до осознания того, что строится антисоциальное государство. Но государ-
ственную стратегию выстраивает политическая элита, имеющая властный ресурс. Контрэлита  
пришла к власти на волне революционной риторики, используя ресурс общественного мнения. Но 
интересы этой элиты ни чем не отличались от интересов предыдущей. Поэтому в Украине револю-
ционная ситуация закончилась «верхушечным переворотом», т.к. по итогам было продолжено 
строительство олигархического государства [18]. 

Более того, отсутствие, в том числе, и региональной номенклатурно-управленческой тради-
ции и устоявшейся системы подбора управленческих кадров, привело к тому, что «Помаранчевая 
команда» не только лишилась общественной поддержки, не выполнив ни одного заявленного обе-
щания, но и проиграла борьбу за властные позиции с «восточными миллиардерами» чисто органи-
зационно.  Таким образом, в настоящее время очевидна циклическая смена двух либеральных сил в 
политической власти, которые реализуют общую стратегию построения олигархического государ-
ства, предлагая различные тактические программы. 

Следует обратить внимание на то, что стремление к получению сверхприбыли выливается в 
соответствующие усилия части буржуазии, направленные на монополизацию отдельных сфер эко-
номико-производственной деятельности. Поэтому стратегия олигархов с определенного момента 
(по достижению определенного экономического и совокупного потенциала) сводится к захвату от-
дельных отраслей промышленности и экономики. Это позволяет им на определенное время избе-
жать внутрикорпорацинной конкурентной борьбы с другими олигархами. Пока борьба за монопо-
лию внутри обозначенных отраслей не завершена (условно ее можно характеризовать как борьбу 
олигархии против остальной части  буржуазии), борьба олигархов между собой, представляется не 
перспективной. В связи с этим отдельного рассмотрения требуют процессы олигархизации знако-
вых отраслей экономики и производства. Борьба за доступ к ним происходит на территории прак-
тически всех регионов.  

Особое место в процессе олигархизации Украины заслуживает тема энергоносителей. Харак-
терно, что своих энергоносителей в Украине явно не хватает. Хотя и здесь ситуация далеко не од-
нозначна. В рамках рассмотрения проблемы олигархизации следует акцентировать внимание на 
нескольких моментах. Так, если гидроэнергетика «представлена достойно», то энергия каменного 
угля достается Украине слишком дорогой ценой, и в прямом,  и в переносном смысле ─ ценой мно-
гочисленных человеческих жертв. Отдельная тема – нефть и газ. При том, что у Украины имеется 
объективный дефицит этих ресурсов, у нее имеются ресурсы, основанные на их транспортировке 
(транзите), хранении и переработке. Все эти ресурсы «проявились» лишь в новых политико-
экономических условиях.  

При этом стоит заметить, что для населения своего газа хватило бы. Об этом заявляла не одна 
политическая сила, когда шла на выборы. Однако, одержав победу, ни одна из них не выполняла 
предвыборных обещаний в этой части. Дешевый украинский газ продолжает полностью уходить за 
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рубеж, в то время как за дорогой российский и туркменский газ вынуждено переплачивать населе-
ние.  

Газовая тема стала стартовой для нескольких олигархических кланов, которые с различной 
долей успеха конкурировали между собой. Тимошенко и Бакай, Фирташ и Бойко – вот те фамилии, 
которые связывают с газом. Примечательно, что и И. Бакай и Ю. Бойко относятся одновременно к 
списку государственных чиновников самого высокого ранга (исполнительная власть); 
Ю.Тимошенко  побывала и в законодательной, и в исполнительной власти. Государственная служба 
необходима была им для лоббирования собственных бизнес-интересов либо аффилированных 
структур. 

Цена на нефтепродукты и газ закладывается в цену практически любого вида товаров и услуг. 
В результате непрозрачности схемы ценообразования на нефте- и газопродукты становится воз-
можным дополнительная ценовая спекуляция на всей указанной группе товаров и услуг. Самым 
ярким примером является ситуация, сложившаяся вокруг УкрРосЭнерго. Пока подписывался дого-
вор на поставку газа, олигархические группы апеллировали к общественному мнению, как к мощ-
ному ресурсу. Когда же договор с введением фирмы-посредника был подписан, законный интерес 
общественности к этой фирме просто игнорировали. Современная схема расчета цены на газ явля-
ется вопиющим примером использования закрытой информационной системы. Поэтому в качестве 
ресурса может выступать не только информация, но и ее отсутствие. В любом случае проявляются 
субъект-объектные отношения, основанные на схеме «дефицит – избыток». 

Следует отдельно остановится на роли финансов в процессе олигархизации. В ленинских ра-
ботах [19] особо выделяется роль банковского капитала –  функционирование финансовой олигар-
хии как системный признак империализма. В контексте данной статьи следует обратить внимание 
на несколько моментов: 

1. Возникновение финансовой олигархии, основанной на специфической роли банковской си-
стемы, происходит лишь на определенном этапе развития экономической сферы, а именно, когда 
имеется определенная база для дальнейшего производства (т.е. появляется смысл вкладывать день-
ги в производство для получения прибыли) и когда достигнута определенная стабильность в товар-
но-денежной системе (когда деньги могут быть обеспечены реальным товаром). До этого момента 
деньги, как и вся банковская система, использовалась исключительно для спекулятивных сделок по 
присвоению – приватизации быстроликвидной части производственного комплекса и для развития 
торгово-коммерческих структур. Вкладывать средства в развитие государственного сектора эконо-
мики ни у кого не было желания. В таких вкладах могли быть заинтересованы лишь наемные ра-
ботники предприятий, привязанные к стабильной оплате труда. Однако они не смогли в силу раз-
личных причин обеспечить контроль  действий организаторов производства и представителей госу-
дарственного бюрократического аппарата. 

Поэтому лишь по прошествию определенного времени, которое потребовалось для создания 
относительно устойчивых каналов торговли, накопления определенных денежных активов, стаби-
лизации денежной единицы, появилась возможность использования банковского капитала для раз-
вития производства. Появились и банковские структуры, которые начали классическое сращивание 
с производственным комплексом на основе личной унии протоолигархов.  

Повсеместно «сработал» и медиаресурс. Практически каждая олигархическая группировка 
имеет в своем распоряжении целую сеть СМИ. При этом стоит заметить, что этот ресурс был вос-
требован протоолигархами только на определенном этапе, когда им понадобилась поддержка насе-
ления для захода в большую политику. Феномен активности СМИ в условиях олигархизации явля-
ется чрезвычайно не только актуальным и показательным, но еще и очень специфическим и ком-
плексным, а потому требует отдельного, более детального рассмотрения за пределами данной ста-
тьи. 

Особого внимания заслуживает и ресурс, который предоставляют корпоративные связи. В 
этой связи стоит обратить внимание на тот факт, что даже на уровне обыденного сознания прояв-
ляются результаты этого ресурса в виде образов «бывшая партийная номенклатура», «комсомоль-
ская номенклатура», «спортсмены», «красный директорский корпус» и др.  

Корпоративный потенциал можно представить как своеобразный информационный потенци-
ал ─ специальные знания и опыт, информация об объектах «богатства», его структуре, корпоратив-
ные коммуникации и т.д.  

Анализируя пространственное закрепление различных видов ресурсов, несложно заметить 
исключительную роль столицы как пространственного концентратора совокупного ресурса. Такой 
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концентратор не может не привлечь внимания олигархов.  В этом контексте можно проследить не-
сколько этапов – заходов региональных экономических элит на Киев. 

Так можно выделить первый заход на Киев западно-украинских элит на волне национальной 
идеи в первые годы перестройки. Однако это не были бизнесэлиты. Поэтому, параллельно, проис-
ходил заход в Киев днепропетровских бизнесэлит. Во многом этому способствовал корпоративный 
ресурс днепропетровцев и «захваченные плацдармы» бывшей советской днепропетровской партно-
менклатурой. 

Вторым знаковым событием  явился поход на Киев «донецких» во  время первого премьер-
ства В. Ф.  Януковича. На бытовом уровне сознания запечатлелись яркие образы, которыми был 
полон Интернет: «Донецкие выкупают кварталы в центре Киева»; « для машин с донецкими номе-
рами на дорогах Киева не существует правил», «донецкая братва беспредельничает в ресторанах и 
кафе Киева». Это – внешние проявления перетекания региональных ресурсов. Характерно, что для 
такого массового захода на чужую территорию необходимо было сконцентрировать огромный ре-
сурсный потенциал. 

Ресурсная ценность столицы не остается недооцененной и во время политических баталий. 
Совершенно уникальную форму принимает политическое лоббирование интересов олигархических 
бизнес-структур во время прохождения во власть. Чего стоит одна территориальная борьба за Май-
дан – площадь Независимости во время избирательных компаний. 

Важно заметить, что промежуточные изменения и перегруппировка кланово-олигархических 
сил наиболее четко прослеживаются во время выборов. Аналитики стараются учесть суммарный 
потенциал, который способна бросить в борьбе за политическую власть та или иная политическая 
сила. В это время политические партии становятся концентраторами клановых ресурсов Под выбо-
ры специально создаются партийные структуры, СМИ, информационные агентства, аналитические 
лаборатории, открытые фонды и «черные кассы» и т.п., которые служат инструментальным вопло-
щением ресурсного потенциала. 

Примечательно, что в период предвыборной борьбы практически все субъекты предпринима-
тельской деятельности вынуждены примкнуть к одной из политических партий, за которой стоит та 
или иная олигархическая группировка. Учитывая характерную для Украины «непрерывность» из-
бирательного процесса, можно с уверенностью сказать, что на этом фоне складываются довольно 
устойчивые политико-экономические структуры. На этот процесс накладываются экономико-
производственная иерархизация, которая предполагает уже упоминаемое нами аффилирование. 
Одновременно по результатам конкурентной борьбы идет классическое слияние и поглащение 
субъектов предпринимательской деятельности. В результате образуются, вначале региональные, а 
затем и межрегиональные структуры с четко выраженной пирамидальной иерархией организацион-
ного построения. 

Таким образом, в ходе олигархизации идет пространственная борьба, как за сырьевые ресур-
сы, так и за центры концентрации банковского и финансового капитала, за центры концентрации 
управленческого и властного ресурса, за пространственно-иерархический позиции, за транспортные 
и информационные коммуникации. Причем формы эта борьба принимает самые разнообразные. 

Следует отметить, что привязка к сырьевой базе – фундаментальная и базовая.  Она является 
потенциальной основой олигархизации. Но по мере усиления борьбы за сырьевой и имуществен-
ный комплекс (средства производства) протоолигархические группы вводят все новые и новые ви-
ды ресурсов. С этой точки зрения такими относительно новыми видами ресурсов на определенных 
этапах становятся:  

─ Общественное мнение (мнение работников предприятия или горожан, в случае, если пред-
приятие градообразующее). Оно же срабатывает во время попыток олигархов передела собственно-
сти. Именно так этот ресурс  сработал на Майдане.  

─ Финансовый ресурс (банковский капитал, внутренние и внешние инвестиции). Его исполь-
зование  ─ основа ориентации на чужие кланы, а затем и на другие страны. 

─ Криминальный ресурс, который «срабатывает» в условиях кризиса традиционного властно-
го ресурса, является его суррогатной подменой как компенсаторная функция гражданского обще-
ства в ответ на кризис государственной власти. 

Этот ресурс также пространственно ложится в особый кластер, ибо имеет свою географию. 
На первом переходном этапе олигархизации сыграли свою роль традиционный криминалитет (воры 
в законе), а затем и новая волна –«спортсмены» и «беспредельщики». Затем произошла структури-

 130 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
зация и выход на уровень «организованной преступности» – бригад, группировок, которые вписы-
вались в олигархические группировки. 

Все вышеизложенное указывает на то, что главным системообразующим моментом олигархи-
зации является перевод (формальный и неформальный) ресурсной базы в частную собственность.  
Именно в этот процесс протоолигархические группировки вкладывают свои реальные или мнимые 
ресурсы, групповые, личные (организаторские способности, коммуникативные, информационного 
обеспечения, финансовые, властные, поддержки общественного мнения, криминальные, силовые, 
манипулятивные и т.п.). 

Следует обратить внимание на то, что этот процесс имеет как минимум несколько условных 
этапов: 

Первый – бесконкурентный, когда на ресурсную базу, которая разведена в пространстве и во 
времени претендует лишь один субъект. 

Второй – конкурентный, когда на один и тот же ресурс претендует сразу несколько  субъек-
тов, и начинается конкурентная борьба. 

Третий – монополизация, когда ресурсная база в пространстве распределена между несколь-
кими субъектами и начинается борьба за монополию, которая может обеспечить сверхприбыль. 

На каждом из этих этапов протоолигархические структуры обращались, как к средству, к раз-
личным «дополнительным»  ресурсам. Введя свой ресурс в «чужую» систему, новый субъект полу-
чал право на  часть того объекта, за который происходила борьба.  Результатом этой борьбы явля-
ется выстраивание субъектов процесса в олигархические пирамиды. Причем даже в одну и туже 
пирамиду различные субъекты входили с различными видами ресурсов и различными их потенциа-
лами, что и обеспечило пирамидально-иерархическое построение. Примером борьбы различных 
ресурсов в процессе выстраивания «донецкой» олигархической пирамиды может служить вхожде-
ние в нее  В. Януковича с «политическим ресурсом» и Р. Ахметова с «экономическим потенциа-
лом». 

Итак, выстраивание пирамиды происходит при введении в игру дополнительного, относи-
тельно нетрадиционного, ресурса. Нетрадиционный ресурс вводится при специфическом условии, – 
когда наступает паритет  традиционных ресурсов.  

С введением дополнительных видов ресурсов происходит рыночная «переоценка» всего ком-
плекса ресурсов. Показательным является, например то, что в процессе привлечения в протооли-
гархическую структуру криминального ресурса, в качестве «крыши», на определенном этапе эта 
«крыша» иногда захватывала главенствующую позицию. Таким образом, в зависимости от пере-
оценки происходит  перестройка всей пирамиды – новое ранжирование ресурсов и, соответственно, 
и установление новой иерархии их обладателей или носителей. 

Наиболее показательным является тот факт, что на определенном этапе в качестве нетрадици-
онного ресурса вводится иностранный капитал.  В этом случае построение олигархической пира-
миды выходит за рубежи конкретной страны. Это имеет принципиальное значение в уже упоми-
навшемся споре «возможна ли в Украине олигархия?», а также имеет непосредственное отношение 
к такому явлению как зарождение компрадорской буржуазии и выстраивание транснациональных 
олигархических пирамид. Но освещение этой проблемы выходит за рамки данной статьи. 

Из этого следует, что олигархические пирамиды имеют несколько уровней: региональный, 
отдельной страны и международный., а олигархизация является составной частью такого явления 
как глобализация. 

Необходимо обратить внимание на еще одну существенную деталь. Исходя из того, что базо-
вые, сырьевые ресурсы и «субъективные» ресурсы пространственно разведены, этот момент явля-
ется основанием того, что процесс олигархизации начинается практически одновременно в различ-
ных регионах, более того, ─ повсеместно, но с различной интенсивностью, в силу различного соче-
тания различных видов ресурсов. При этом попытки похода во власть тоже начинается в это же 
время. Однако эти попытки имеют нетипичный характер. На первом этапе более характерным явля-
ется всеобщее увлечение радужной перспективой построить бизнес вне политики, да и накопление 
первоначального капитала требует полной самоотдачи, ─ на политику времени попросту не хвата-
ет. В политику протоолигархи идут только, когда у них появляется свободное от бизнеса время, т.е. 
когда начинает работать капитал по определенным технологическим схемам, не требующим особо-
го участия организатора процесса. 

А вот выстраивание пирамид начинается только в условиях конкурентной борьбы. В процессе 
этой борьбы идет поглащение слабых сильными, сливание, которое, в конечном итоге также опре-
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деляет наиболее сильный ресурс системы. Как правило, именно его обладатель и становится во гла-
ве пирамиды. Аналогичным образом происходит многоуровневое ранжирование различных ресур-
сов, а соответственно и градация статуса их обладателей. Хотя как снаружи, так и внутри пирамиды 
происходит оценка совокупного ресурсного потенциала, что предоставляет возможность перегруп-
пировки ресурсов  с целью создания наиболее мощного суммарного потенциала.    

Проведенный анализ позволяет сделать определенные обобщения. 
Формирование олигархии, как и всякой другой формы государственного правления, обладает 

рядом общих моментов. Так, прежде всего, проявляется взаимная связь и зависимость между поли-
тикой и экономикой.  В общем случае объективную основу жизнедеятельности общества составля-
ют материальные ресурсы в различной модификации, а целью жизнедеятельности является обеспе-
чение доступа к ним. Государство, как ядро политической системы, призвано оптимизировать про-
цесс достижения этой цели. Построение конкретной государственной конструкции предполагает 
инвариантность политического режима, а как следствие, и различные модели доступа различных 
социальных групп к обозначенным ресурсам. При этом каждый индивид и социальная группа обла-
дает рядом ресурсов субъективного порядка. С этим видом ресурсов индивиды и социальные груп-
пы участвуют в построении государства и политической системы, которые по итогам предлагают 
определенную модель дифференцированного доступа к совокупному комплексу материальных и 
духовных ресурсов. Это – общие положения. 

Особенное в каждом конкретном случае проявляется в том, что: 
─ система государственной власти сформирована специфическим образом; 
─ система государственной власти, обеспечивает специфическую политику. 
Так в олигархии как форме государственного правления эти элементы «особенного» прояв-

ляются: 
1. В формировании властных структур на основе имущественного ценза. 
Именно этот момент «на основе имущественного ценза» является – «особенным» по отноше-

нию к общему ─ организации государственной структуры. 
2. Специфичность проводимой политики выражается в том, что к подавляющему объему 

национального богатства имеет эксклюзивный доступ численно ограниченная социальная группа 
олигархов. 

Основанием и первого, и второго признака  является частная собственность на средства про-
изводства. Средства производства, в свою очередь, имеют непосредственное отношение к такому 
понятию как ресурсы. 

Но и эти два указанные показателя в случае конкретного государства имеют свои особенно-
сти, которые обеспечиваются индивидуальными, присущими только данному государству условия-
ми, стартовыми возможностями, своеобразием качественного и количественного показателями ре-
сурсного комплекса. 

Все вышеобозначенное в полной мере относится к процессу формирования политической си-
стемы в Украине. Так становление олигархии можно рассматривать как часть непрерывного про-
цесса развития политико-экономической системы. Оно происходит в течение определенного перио-
да. Очевидные преобразования прослеживаются, начиная с определенного момента. Таким харак-
терным моментом для олигархических преобразований в Украине стало начало перестройки. Одна-
ко важно заметить, что зарождение олигархии, как и любого другого явления, происходит в недрах 
«предшествующей» формы. В частности, это прослеживается на уровне трансформации социально-
го отношения к ресурсам. 

Своеобразие процессу олигархизации в Украине придает несколько условий и обстоятельств. 
Первое обстоятельство – в Украине к началу перестройки,  т.е. в рамках «предшествующей эпохи», 
уже был в наличии, а не создавался с нуля, ресурсно-производственный комплекс, который воспри-
нимался на уровне сознания как национальное богатство. Он имел четкую структуру  и был про-
странственно сконцентрирован в определенных ресурсных центрах. В традиционной модели ре-
сурсно-производственный комплекс создается в течение относительно продолжительного периода 
(несколько поколений)  и параллельно происходит его «приватизация» социальной группой «орга-
низаторов производственного процесса». Концентрация производственных ресурсов также занима-
ет определенный период и представляется отдельным этапом [19]. 

 Суть реорганизации политико-экономической системы в Украине состояла в изменении 
формы собственности национального богатства, от доминирующих государственной и коллек-
тивной собственности  к доминирующей частной. 
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Потенциально к началу реорганизации политико-экономической системы (началу перестрой-

ки) на пропорциональный доступ к национальному богатству претендуют все социальные группы, 
что и находит свое отражение в политических декларациях политических элит переходного перио-
да. Однако социальные группы имеют в своем распоряжении различные по количеству и качеству 
ресурсы  субъективного порядка и различные «наследственные», оставшиеся в распоряжении от 
системы уходящей эпохи, возможности в доступе к материальным ресурсам. 

Вторым моментом, который определил своеобразие процесса реорганизации в Украине, явил-
ся системный кризис государства, что выразилось в невозможности им выполнять свои традицион-
но-системные функции.  Следствием этого явилось то, что государство не смогло обеспечить со-
провождение задекларированной программы реорганизации экономической системы, направленной 
на пропорциональный доступ к национальному богатству различных социальных групп. Процесс 
приобрел спонтанный или рыночный характер, практически не контролируемый государством, а, 
как следствие, в процесс были введены все виды ресурсов, в том числе нелегитимные, правила игры 
практически отсутствовали. Уровень готовности различных социальных групп к такому поворо-
ту дел был различным, как в объективном, так и в субъективном смысле.  

В результате процесс приватизации принял олигархический характер со специфическими 
формальными и сущностными проявлениями. В частности в нем можно выделить несколько харак-
терных временных этапов, в течение которых были реализованы различные корпоративно-
олигархические задачи, и несколько пространственных уровней, отличающихся масштабностью 
олигархической активности. В результате незавершенного процесса олигархизации структурно 
оформилось несколько олигархических пирамид, которые в настоящее время доминируют в фор-
мировании внутренней и внешней политики страны. 
 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 
1. Дербишайр Д. Денис, Дербишайр Ян. Политические системы мира: В 2 т. Том 1: Пер. с англ. – 

М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2004. – 512с. 
2. Политология: Учеб. Пособие для техн. ун-тов/ Под. Ред-й М. А.  Василика. 2-е изд. – СПб.: «Из-

дательский дом Бизнес-пресса». 1999. ─ 368 с.        
3. Глазунов В.В. Олигархический вектор развития экономики: тенденции и технологии. Збірник 

наукових праць “Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії”. – Запоріжжя, 
ЗДІА. – випуск №29 – 2007. – 237с.  

4. Глазунов В.В. Своеобразие олигархических проявлений в период средневековья и эпоху Возрож-
дения. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 
Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – Вип. 13. –150 с. (104-109) 

5. Олігархічні групи як суб’єкти політичного процесу: методологічні аспекти. Універсум. Шеф-ред. 
Романчик О. №11-12 (85-86),  листопад – грудень 2000р. – Львів; 65с. 

6. Глазунов В.В. Демократические и олигархические тенденции в условиях современного полити-
ческого рынка. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніп-
рянщини. – Запоріжжя: «Просвіта», 2006. –Вип. 18. – с.210 (87 –93) 

7. Тоффлер Э. Метаморфозы власти: Пер. С англ.., Э. Тоффлер. –М.:ООО „Издательство АСТ”, 
2004. – 669,  [3] с.- (Philosophy). 

8. Глазунов В.В. Бюрократия и олигархия: проблема взаимосвязи. Збірник наукових праць “Гумані-
тарний вісник Запорізької державної інженерної академії”. – Запоріжжя, ЗДІА. – випуск № 19 – 
2004. – 246с. (68-83) 

9.  Панарин А.С. Народ без элиты. – М.: Изд-во Алгоритм, Изд-во Эксмо, 2006. –352с. – (Философ-
ский бестселлер). 

10. Глазунов В.В. Экономико-политическая составляющая современной украинской олигархии: 
особенности, условия зарождения и развития. Культурологічний вісник: науково-теоретичний 
щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: «Просвіта», 2004. – Вип.12. – 131с. (мои – 
93-97) 

11. Валк Д. Под предлогом борьбы за экологию решают проблемы, которые касаются только бизне-
са. Истеблишмент №32 (133), 9-15 августа 2007г., С.6 

12. Кузин С. Донецкая мафия. Антология: К.: «Полиграфкнига», 2006. ─304 с. 
13.  По следам публикаций «Обоза» одни оборотни в погонах задержаны, другие гуляют на свобо-

де… http://www.obozrevatel.com/news/2005/6/8/18139.htm 

 133 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                                             2008 
14. Шевеленко В. Украину ждет катастрофический передел собственности. Зеркало недели. №2 

(631) 20 января 2007г. С. 9. 
15. Как экс-владельцы «Запорожстали» покоряют столицу. Белая стрела №6 (83) 14 февраля 2008 г. 

С.1 
16. Акуленко О. Вторая титановая попытка Клюева. Комментарии: знать и понимать. №45 (56) 

24ноября 2006, С.7. 
17. Столяров К. «Днепрэнерго» ─ перенести и забыть? Зеркало недели. № 5 (684) 9февраля 2008 г. 

С.9 
18. Глазунов В.В. «Помаранчевый майдан» в свете олигархических трансформаций. Культурологі-

чний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя: «Просві-
та», 2008. –Вип. 20. – с.237 (79 – 90) 

 19. Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия капитализма. Полн. Собр. Соч. Издание пятое. 
Том 27. Издательство полит. Лит-ры.  – М; 1977; С.299 – 426. (всего643) 

 
SUMMARY 

Dependence of process of oligarch transformations from the various kinds of resources is shown in 
article. Concentration of various resources in the certain centers is the objective base for the further devel-
opment of oligarch groups. Various oligarch groups are based on various kinds of resources for the 
achievement of the political authority. 

 
Т.І. БУТЧЕНКО  

 
МІФ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

 
У безлічі теоретичних підходів до аналізу природи та функцій міфу як складової певної соціо-

культурної програми перетворювально-конструктивної діяльності можна виділити дві головні про-
тилежні позиції.  

У рамках першої здійснюється критика науково-раціональних засад соціального буття та об-
ґрунтовується міф як основа інтеграції соціуму, забезпечення цілісного та гармонійного світогляду 
людини, вивільнення її творчої активності. (Ф. Ніцше, В. Парето, Ж. Сорель, А. Кольєв, В. Полосін 
та ін.). Видається, ця точка зору абсолютизує інтеграційну та мобілізаційну роль міфу. Як показує 
історія і соціально-політичний досвід (зокрема, вітчизняний), міф може як об’єднувати, так і 
роз’єднувати суспільство. «Замикаючи» культурні горизонти людини, міф може зупиняти критичну 
рефлексію світоглядних підвалин людського буття, іншими словами, консервуючи традиції, міф 
може закривати шлях новаторству. 

Згідно другої позиції, в епоху «масового суспільства» ірраціонально-стихійна природа міфу є 
проявом розчинення індивідуальної свідомості в сліпій колективній волі та сприяє маніпулюванню 
свідомістю «масової» людини (Х. Аренд, Е. Кассірер, П. Гуревич, Ф. Кессіді, Г. Осіпов тощо). При-
хильники цього підходу в цілому не заперечують інших можливих позитивних властивостей міфу і 
визнають об’єктивну неминучість його існування. Водночас реалізуються спроби визначити засоби 
протидії перетворенню міфічного світогляду в домінуючу картину світу, а міфів в єдину засаду 
практичної діяльності. Ґрунтуючись на другій точці зору, критично проаналізуємо міф як одну із 
засад сучасного соціально-політичного проектування.  

Під соціально-політичним проектуванням розуміємо специфічну творчу, конструктивну, пі-
знавальну діяльність, що відображає соціально-політичні процеси і відтворює їх можливі нові фор-
ми, які здатні забезпечити реалізацію потреб та інтересів соціальних суб’єктів. Як і решта різнови-
дів пізнавальної діяльності, соціально-політичне проектування спирається на комплекс соціокуль-
турних факторів, які задають його проблематику і визначають можливі засоби її розв’язання. Важ-
ливе місце серед вказаних факторів належить міфу.  

У науково-філософському розумінні міф – це «форма цілісного масового переживання та 
тлумачення дійсності за допомогою чуттєво-наочних образів, які вважаються самостійними явища-
ми реальності» [2, 643]. Сутність міфу складає емоційно-чуттєве вираження волі певного соціаль-
ного суб’єкта бачити світ цілісним, не розрізнювати мрію та дійсність, бажане і можливе. Джерело 
виникнення та розвитку міфічного світогляду – усвідомлення провідних протиріч буття (між жит-
тям і смертю, кінцевим і нескінченним, між світом і темнотою, між добром і злом та ін.) та праг-
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нення їх подолати шляхом такої медіації (опосередкування), що апелює до понадприродних сил, 
істот.  

Специфіка міфічного мислення – його безпосередньо чуттєвий, образний і вольовий характер. 
Якщо раціональне пізнання оперує поняттями, то міфічно-ірраціональне – конкретними образами. 
Якщо міф зорієнтований, насамперед, на «відчуття» протиріч людського буття, то раціональна ідея 
– на розуміння їх природи. Вольова природа міфу проявляється в зображенні світу як особливої ре-
альності, де боги та герої (персоніфікації колективної волі) перемагають демонів і ворогів (персоні-
фікації природної та соціальної деструкції), відновлюють гармонійну єдність реальності. Таким чи-
ном, здійснюється, насамперед, лікувально-психологічна функція міфу: людський розум звільня-
ється від протиріч, людина отримує відчуття рівноваги та заспокоєності.  

У давні епохи міфічний світогляд виступав формою всебічного пояснення Всесвіту, просто-
рового та часового самовідчуття тієї чи іншої людської спільноти. В цей час міфічні уявлення вико-
нували низку важливих нормативно-регулювальних і ціннісно-орієнтаційних функцій, що, так чи 
інакше, охоплювали сукупність проективних дій людини у всіх сферах її життєдіяльності. Як форма 
вираження священних істин про життя та смерть, добро та зло, доброчинність і гріховність, міф са-
нкціонував соціальні норми поведінки. У духовній сфері він був основою нескінченних святкових 
церемоній, священних ритуалів, магічних обрядів, культурної символіки та ін. В соціально-
економічній сфері міф проявлявся в дотриманні різного роду табу, у визначенні прийнятних форм 
господарської діяльності, економічних операцій, освяченні принципів соціального розшарування,  
забезпеченні консолідації певної групи в її боротьбі за вищий статус з іншими соціальними 
суб’єктами. «Міф часто пов’язаний із підтриманням або встановленням панування однієї соціальної 
групи над рештою; він може підтримувати рівновагу між групами, які знаходяться на одній ступені 
ієрархічної драбини; він також може виражати активний або пасивний опір нижчих гегемонії ви-
щих», – підкреслює К. Флад [11, 39]. 

Із появою держави міф виступає основою легітимізації чинних політичних відносини. Напри-
клад, ієрархія олімпійських божеств віддзеркалювала та освячувала дійсний процес становлення 
давньогрецької державності. Крім того, в багатьох давніх міфах про походження Всесвіту та суспі-
льства розповідається про започаткування земних монархічних династій небесними владиками (да-
вньоєгипетські фараони, верховні інки та ін.). До нашого часу в синтоїзмі поширена міфічна розпо-
відь про те, що японські імператори – нащадки богів. 

Міфічні образи складали провідний елемент культурної програми, зорієнтованої на відтво-
рення і збереження засад архаїчного, традиційного суспільства: відносно замкнена громада та ієра-
рхічна стратифікація як провідні форми організації соціальних відносин, суворе дотримання норм 
поведінки, що виключають індивідуальну свободу, монополія певних соціальних груп на політичну 
владу, авторитарні форми її здійснення та ін. Це зумовлювалося тим, що потужна духовна енергія 
колективної волі, втілена в міфі, за своєю природою, спрямована на захист суспільного цілого, на-
віть, за рахунок інтересів особистості. «У міфі колективні уявлення, почуття та переживання домі-
нують над індивідуальними, панують над ними. Панування міфу означає зникнення особистісної 
первини, розчинення індивіду в первісному колективі, родовій громаді», – справедливо зауважує Ф. 
Кесіді [5, 49].   

У нашу епоху характер прояву соціально-практичних функцій міфу змінюється. Це пов’язано 
з тим, що міфічні уявлення не вичерпують собою світогляду більшості сучасних людей. На відміну 
від давнини міфи не дають цілісної картини світу, проте і сьогодні вони значно впливають на буття 
людини, на характер її пізнавально-перетворювальної діяльності.  

Міфічні елементи зберігаються в глибинах соціальної пам’яті, фіксуючи зв’язок сьогодення та 
минулого. Глибокий аналіз структурних компонентів суспільної свідомості, що містять значний 
потенціал міфоутворення, здійснив К. Г. Юнг. Він розробив поняття «архетип» для позначення уні-
версальних прообразів священного, сакрального, що зайняли своє місце в людській психіці та пере-
творилися в наскрізні мотиви світової культури. Архетипи належать людству в цілому і виражають 
колективне безсвідоме. Вони мають міфологічний характер як за формою, так і за змістом, вклю-
чаючи образи тіні, матері-землі, героя, демона, мудреця, чуда, таємниці, авторитету та ін. Архетипи 
можуть проявлятися спонтанно, надаючи людині певний нормативно-ціннісний зразок, певну фор-
му поведінки, яку вона самостійно наповнює, виходячи із досвіду та культурних досягнень власної 
епохи. Проте в перехідні часи, на думку К.Г. Юнга, можлива реанімація архетипічних зразків у чис-
тому вигляді без нашарувань історичного досвіду. Видається, однією з причин актуалізації архети-
пів в сучасній суспільній свідомості є фрагментаризація світогляду особистості, що відбувається в 
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зв’язку із стрімким науково-технічним прогресом, зростанням темпів соціальної мобільності, диве-
рсифікації соціальної структури та ін. В цьому контексті загострюється давня духовна потреба лю-
дини відчути укорінення із Всесвітом, «довершити» конкретними міфічними образами цілісність 
повсякденного і теоретичного сприйнять світу. 

Проектувальна діяльність у соціально-політичній сфері не може оминути вплив міфологічних 
елементів, які вказують безпосередньо або опосередковано нормативно-ціннісні вектори духовно-
практичних зусиль. Адже будь-який суб’єкт проектування свідомо або несвідомо спирається на пе-
вні архетипічні міфологічні уявлення та образи тієї соціальної спільноти, в якій він сформувався. 
Крім того, соціально-політичний проект, щоб бути здійсненним, має враховувати та певним чином 
відповідати прихованим у міфі колективним переживанням і настроям тієї соціальної цілісності, 
перетворення якої проектується. 

Архетипична частка міфічних засад проектування може доповнюватися міфологізацією її тео-
ретико-раціональних вихідних. Одна з  провідних передумов цього процесу – це відкритість і недо-
вершеність наукового пізнання. За межами певного фрагменту об’єктивної дійсності, цілісність ко-
трого теоретичне знання відтворює, розкриваючи певні закономірні зв’язки, завжди виявляється 
щось, що не має наукового пояснення. Усвідомлення протилежності між пізнаним і непізнаним пі-
дштовхує дослідника до пошуку якоїсь проміжної логічної ланки, що знімає проблему. Роль цієї 
ланки часто виконують поняття, які можуть отримувати певні міфічні ознаки: безпосередня чуттє-
вість, образність, гіпостатичність (себто надання статусу самостійного об’єкта, субстанції, чомусь, 
що в реальній дійсності існує лише як властивість, відношення чогось іншого). Наприклад, у соціа-
льно-політичних концепціях Нового часу вихідне поняття «суспільний договір» часто набувало яс-
кравого міфічного звучання в образах природного миру або війни, могутнього Левіафану та ін.  

Міфологізовані поняття відіграють неоднозначну роль у процесі пізнавально-проектувальної 
діяльності. Вони стимулюють уяву дослідника, дають можливість синтезувати певну інформацію, 
переходити від хаотичних уявлень про щось до впорядкованого знання, що часто отримує непере-
хідне наукове значення. Міфи «замикають» неповноту та відносність науково-раціональних уяв-
лень, виконують роль відправних пунктів багатьох дослідницьких програм. Зокрема, образ суспіль-
ного договору, зорієнтований на подолання суперечності між інтересами особистості та суспільст-
ва, виступив основою розробки проекту демократичної, правової та соціальної держави плеядою 
блискучих філософів (Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант, Дж. Ролз та ін.).  

Водночас міфічні, гіпостазовані образи та поняття можуть відводити від об’єктивної дійснос-
ті, створюючи лише ілюзію розв’язання реальних проблем. В. Г. Панов виражає цю думку образно: 
– «Якщо причиною фізичних страждань хворого є ракова пухлина, то не опіум, який лише дає ілю-
зію одужання, тимчасово усуваючи почуття болю, а відкриття засобів, що вилікують ракове захво-
ріння, забезпечать дійсне одужання пацієнта і, таким чином, усунуть дійсну причину страждань, що 
викликаються цією хворобою» [9, 177]. 

Стихійна міфологізація науково-раціональних засад проектування також зумовлюється особ-
ливостями масового сприйняття. Поширення проектно-конструктивних ідей і концепцій соціально-
політичного змісту серед мас (що є обов’язковою умовою їх реалізації), як правило, пов’язано з їх 
спрощенням, формулюванням у вигляді стислих прокламацій, гасел, рекламних слоганів, орієнто-
ваних на відтворення певних стереотипів і міфічних образів, що легко сприймаються масовою сві-
домістю. Власне в такий спосіб відбувається укорінення ідеальних теоретичних схем у практичній 
свідомості, їх перетворення в дійсну матеріальну силу, що скеровує в певному напрямку зразки по-
всякденної діяльності, мислення мільйонів простих людей.  

Проте цей процес може вести до підміни глибоких теоретичних знань міфологемами, догма-
тичний зміст яких може заважати розвитку пізнання. Провідне завдання соціально-політичного 
проектування забезпечувати таку науково-теоретичну глибину форм його популяризації, що збері-
гають єдність теорії та практики й уникають крайнощів, про які писав А. Грамші: – «Представник 
народу «відчуває», але не завжди розуміє або знає; представник інтелігенції «знає», але не завжди 
розуміє та, особливо, відчуває. Тому, дві крайнощі, по суті, з одного боку, педантство та філістерс-
тво, а з іншого – сліпий потяг і сектантство» [1, 147]. 

Джерело стихійної міфологізації доповнюється, крім того, свідомими спробами міфотворчос-
ті, що є «цілеспрямованою раціональною дією, продуктом якої є міф з обміркованим задумом, чия 
ірраціональність пов’язана з безсвідомим сприйняттям і поширенням міфу» [3, 137]. Швидкий роз-
виток засобів масової інформації утворює матеріальні передумови зростання можливостей навмис-
ного використання міфів для маніпуляції суспільною свідомістю в інтересах певних соціальних 
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груп. Сучасний інформаційний простір перетворюється в арену, на якій точиться нескінченна війна 
міфів. 

Визнаючи неминучість міфологізації суспільної свідомості, деякі автори, навіть, прагнуть об-
ґрунтувати суспільно-значимими потребами вибір міфу в якості основи соціально-політичного про-
ектування. Наприклад, за А.Н. Кольєвим спроби побудувати об’єктивний «істинно науковий» сві-
тогляд для Росії в XX ст. показали свою безглуздість і шкідливість, оскільки їх зворотнім боком 
була поява нових міфів і руйнування традиційних цінностей. На думку російського філософа, якщо 
раціональне пізнання політичних явищ вимагає деміфологізації, то перетворення раціональних ви-
сновків в інструмент політики – реміфологізації, оскільки чисто раціональні мотиви завжди нашто-
вхуються на ірраціональність масових уявлень та історичного процесу.  

А.Н. Кольєв вважає, що політичний міф може виконати важливе культурне завдання з віднов-
лення соціальної картини світу, що була зруйнована в часи соціального катаклізму, та структуру-
вання дійсності в ситуації, коли картину світу не можна поновити та засвоїти як цілісну. Нове «за-
чаровування» світу може забезпечуватися «відновленням ролі Традиції та десекуляризацією (оцер-
ковленням) суспільства, або шляхом створення квазірелігійних новацій, що у відношенні до Тради-
ції виступають як контрміф» [6, 374]. Російському вченому імпонує проект відродження традицій-
ного суспільства, що пов’язаний з історіософією Російської імперії та спирається на принципи ран-
гу, родинної організації держави, пафос вірності нації, культ честі, служіння та традиції. Результати 
цієї консервативної настанови втілюються у вимозі «імперської організації простору і реформи зе-
мельного права і відновлення цензової демократії, які служать явному структуруванню відношень 
між соціальними групами (у противагу неявним клановим відношенням) й елітному відбору як усе-
редині самих груп, так і в державних органах управління» [6, 379]. 

Проте А.Н. Кольєв переконаний, що не будь-який міф може забезпечити сприятливий вплив 
на суспільство, а лише той, якому притаманна концептуальна глибина, тобто теоретичне, наукове  
або духовно адекватне відображення світу. «Концепція без міфу не існує для суспільства, міф без 
концепції – лише казка, в яку можуть повірити лише діти, а політичні дорослі громадяни сприймуть 
як прикрашений обман. Якщо міф не концептуальний, тоді його важко відрізнити від пустих вига-
док або зловмисної брехні» [6, 220-221]. Ця лінія думки, також, проявляється у визнанні принципо-
вої неповноти та уразливості політичного міфу, що не спирається на  «абсолютну міфологію» в ін-
терпретації А.Ф. Лосева (йдеться про філософські принципи діалектичної єдності віри та знання, 
суб’єкта та об’єкта, свідомості та буття, сутності та явища, індивідуалізму та соціалізму тощо [7, 
581 – 599]). Міф є недовговічним у випадку порушення зазначених принципів. Відсутність містич-
них засад означає втрату зв’язку з архетипами, відсутність концепції – втрату зв’язку із сучасністю.  

Отже, для забезпечення відповідності міфу науково-теоретичним знанням, з одного боку, та 
традиціям, з іншого, потрібна особлива позитивна міфотворчість, що зорієнтована на критичну ре-
флексію вихідних принципів міфічного дискурсу. Але наскільки така діяльність сумісна з міфом? 
Чи не є вона за своє природою філософською? Чи не є вживання «міфічної» термінології поступкою 
ірраціональним формам пізнання та освоєння світу, що, врешті-решт, порушує діалектичну єдність 
віри та знання на користь віри?   

На наш погляд, авторитарно-колективна природа міфу протистоїть адекватному осмисленню 
новацій і змін у суспільстві та логічним чином продовжується в проекті авторитарної держави, ор-
ганізованої відповідно до незмінних норм. Допускаємо, що цей проект може мати успіх у певний 
історичний момент, але в тривалій часовій перспективі він приречений на невдачу, оскільки резерв 
міцності законсервованих соціальних, політичних, духовних форм життєдіяльності не безмежний, 
рано чи пізно він потребує оновлення згідно до об’єктивних закономірностей поступального розви-
тку суспільства. «… незважаючи ні на що, існує логіка соціального життя точно так само, як існує 
логіка фізичного світу. Є певні закони,  що не можуть бути скасовані безкарно…. Люди зобов’язані 
навчитися підпорядковуватися законам соціального життя, перш ніж намагатися управляти ними»,  
– влучно відзначає Е. Кассирер [4, 393]. 

Філософсько-наукове пізнання, звичайно, не може цілком уникнути метафізичної абсолюти-
зації тієї або іншої сторони діалектики буття, а, отже, як це показує А.Ф. Лосев, завжди має під со-
бою певну міфологію. «Діалектика як чисте мислення – не є міфологія. Але така діалектика нездій-
сненна. Вона завжди має під собою певну міфологію, оскільки сам напрямок і розподіл категорій 
може змінюватися на тисячу ладів» [7, 583].  Проте є принципова відмінність між сутнісними на-
становами філософії та міфології. Якщо перші виховують готовність до критичної рефлексії цінніс-
них і соціокультурних передумов пізнавально-перетворювальної діяльності, то другі проповідують 
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певну довершеність духовного досвіду людини, що значно обмежує можливість виходу за його ме-
жі, знижує здатність до діалогу з іншими світоглядними позиціями. 

Домінування міфів у свідомості сучасного суспільства виявляється, радше, показником його 
слабкості, хвороби, не здатності до духовного самовдосконалення. Набагато легше йти шляхами 
міфотворчості, ніж займатися філософським осмисленням перспектив вирішення соціальних про-
блем, що супроводжується усвідомленням духовного ризику, невизначеності остаточних результа-
тів поступального розвитку людства. В пострадянських країнах це чудово розуміють політики та 
політтехнологи, різноманітних ідеологічних кольорів, що прагнуть захопити державну владу з ме-
тою особистого збагачення і живуть за правилом французького короля Людовика XIV: – «Після ме-
не хоч потоп». Особливу популярність здобули технології розробки міфів, що спираються на про-
будження в масовій свідомості архетипу «свій – чужий» і спрямовані на створення негативних мі-
фічних образів політичних конкурентів.  

Приклад такої технології можемо знайти, зокрема, в монографії «Політичні технології», під-
готовленій Є. Малкіним та Є. Сучковим, які  вважають, що нова демократична Росія народилася як 
наслідок протестного, негативного проекту, як повне заперечення Радянського Союзу, а не як щось 
чого люди прагнули усвідомлено (видається, цей висновок справедливий і щодо України). Викори-
стовуючи цей досвід, російські дослідники пропонують, по суті, аналогічний проект розбудови 
громадянського суспільства в сучасній Росії. Мова йде про створення та поширення в суспільній 
свідомості образу ворога, всі характеристики якого «мають бути прямо протилежні, антагоністичні 
атрибутам громадянського суспільства (що дасть можливість інтерпретувати побудову громадянсь-
кого суспільства як перемогу над «ворогом»)» [8, 547]. В якості образу «ворога», що відповідає цим 
вимогам, обирається образ номенклатури, яка проявила себе «як антинаціональний правлячий клас» 
[8, 549].  

Не підкріплений науковим визначенням закономірностей становлення та зміцнення громадян-
ського суспільства і відповідною програмою позитивних соціально-політичних дій, запропонований 
проект, на наш погляд, спрямований, насамперед, на зміну персонального складу «номенклатури». 
Інші можливі наслідки стихії розбурханих соціально-політичних процесів не прогнозуються і про-
раховуються. Проте вони можуть бути дуже небезпечними. Оцінюючи характер пострадянських 
соціально-політичних перетворень, Г.В. Осипів відзначає: – «Криміналітет, розкрадання суспільної 
власності, правовий нігілізм, порушення прав людини, різні соціальні девіації – це не результат дії 
якихось містичних сил, а суспільства, створеного на основі міфотворчості» [10, 35]. 

Підсумовуючи, відзначимо, що потужний, неоднозначний вплив міфічних уявлень на соціа-
льно-політичне життя є неминучим. «Ігнорування» міфів, врешті-решт, це крайність, яка згідно із 
законом діалектичного синтезу переходить у свою протилежність – спроби нового, можливо несві-
домого, міфотворення. Водночас людина має прагнути навчитися контролювати процеси міфологі-
зації, попереджувати небезпечні соціальні наслідки, пов’язані з порушенням балансу міфічної та 
науково-раціональної думки і, як наслідок, із відчуженням соціально-політичних проектів, їх пере-
творенням у засоби маніпулювання суспільною думкою, відтворення одномірної особистості «ма-
сової» людини, нездатної до самокритики та саморозвитку. Розв’язання цієї проблематики стано-
вить перспективу нашої подальшої дослідницької праці. 
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SUMMARY 
The paper is devoted the controversial role of myth in social political design. Author investigates the 

modern appearances of archaic myth patterns, the natural transformations of scientific theoretical concepts 
into myth and the conscious using of myth means for political manipulations with public opinion.   
 

О.В. КРАСНОКУТСЬКИЙ 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ІСТОРІЇ:  
АВТОРИТАРНА ТА ДЕМОКРАТИЧНА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 
Виходячи з формаційного й цивілізаційного підходів до осмислення всесвітньо-історичного 

процесу, доцільно виділити дві історичні епохи, в масштабах яких можна виявити й проаналізувати 
найбільш істотні особливості розвитку державно-владних відносин (державної влади) на різних 
етапах історії людського суспільства, а разом з тим – еволюцію державного управління. Якщо в 
рамках першої історичної епохи, що охоплює періоди Стародавнього світу, Середньовіччя та Від-
родження, державно-владні відносини розвивалися в цілому відповідно до якоїсь однієї тенденції, 
яка чітко прослідковується, то в рамках другої історичної епохи, що охоплює періоди Нового й Но-
вітнього часу, ці відносини розвиваються в цілому відповідно до іншої, якісно нової тенденції. 

Отже, цілком можливо почати осмислення особливостей розвитку державно-владних відно-
син на різних етапах історії людського суспільства з розгляду епохи Стародавнього світу, Серед-
ньовіччя й Відродження. 

Потрібно зазначити, що на світанку людської цивілізації – у первіснообщинному суспільстві 
– соціальна влада здійснювалася головним чином на найпростішому примітивному рівні. У ціліс-
ному первіснообщинному суспільстві, на початкових етапах первіснообщинного ладу, не було чіт-
кої межі між суб’єктом і об’єктом влади. Таке суспільство саме було і суб’єктом влади, і її 
об’єктом. Соціальна влада здійснювалася на основі звичаїв, традицій, моралі, забезпечуючи його 
цілісність і стабільність.  

Однак, з ускладненням соціально-політичної життєдіяльності суспільства, появою приватної 
власності, соціальної нерівності і розшаруванням людського співтовариства на класи зростає про-
тиріччя між суспільними та індивідуально-груповими інтересами, зумовлюючи процес поступового 
відокремлення, виділення суб’єкта влади від її об’єкта. Даний процес у давніх народів протікав по-
різному, маючи своєрідні форми, але на своєму завершальному етапі він, як правило, завжди всту-
пав в однакову фазу: стадію легітимації владних повноважень суб’єкта влади. Цей процес набув 
свого осмислення в кратологічній думці людства у вигляді договірної моделі походження влади й 
владних відносин у соціально-неоднорідному суспільстві (А. Августин, Т. Гоббс, Г. Гроцій, І. 
Кант, Д. Локк, Мо-цзи, Д. Ролз, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спіноза та ін.). Відповідно до договірної моделі 
походження влади в соціально-неоднорідному суспільстві в ході історичного процесу в тому або 
іншому соціумі укладається певний суспільний договір між членами соціальної спільності, який 
визначає взаємні права й обов’язки суб’єктів і об’єктів владних відносин, цілковиту легітимність 
владних повноважень суб’єкта влади.  

З нашої точки зору, дана договірна модель допомагає осмислити момент становлення владних 
відносин, початок закономірного характеру їх розвитку в соціально-неоднорідному суспільстві. 
Адже якщо в цілісному первіснообщинному суспільстві, яке не знало соціальної нерівності та роз-
дільного існування сторін владної взаємодії, взаємозв’язок суб’єкта й об’єкта влади, маючи в соціа-
льному середовищі “ідеальний” прояв, забезпечує розвиток такої взаємодії на найпростішому рівні 
підпорядковуючої сили, то в соціально-неоднорідному суспільстві, в якому сторони владної взає-
модії відділені одна від іншої, мають різні, а часом протилежні, інтереси, взаємозв’язок між 
суб’єктом і об’єктом влади зумовлює становлення й розвиток повноцінних владних відносин, сто-
рони яких чітко визначені [1, 8-9]. У цілому, вже на завершальному етапі первіснообщинного ладу 
– в соціумах общинної колективності, де з’явилися перші ознаки соціальної нерівності та досить 
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чітко намітилася класова диференціація, поступово почався і процес становлення повноцінних вла-
дних відносин. Даний процес активізувався в період розпаду первіснообщинного ладу й форму-
вання інститутів класового суспільства (передусім, інституту приватної власності). 

Ускладнення соціально-політичної життєдіяльності суспільства, зростаюче протиріччя між 
суспільними потребами та індивідуально-груповими інтересами зумовлюють нарівні з відокрем-
ленням суб’єкта й об’єкта влади також і процес поступового формування такої політичної форми 
організації суспільства, як держава. Разом із виникненням держави на тлі політичної влади відбу-
вається становлення й розвиток також і державної влади. Першим за хронологією в Стародавньому 
світі відбувається виникнення держав у східній цивілізації.  

Відзначимо, що принципові відмінності східного і західного цивілізаційних шляхів розвитку 
полягали в тому, що на Сході, на відміну від Заходу, де приватна власність відігравала пануючу 
роль, відносини приватного товарного виробництва, орієнтованого на ринок, не займали значного 
місця. 

Це, в свою чергу, позначилося на застійному характері східних соціальних структур, на відсу-
тності на Сході умов для розвитку політичних і правових інститутів, покликаних обслуговувати 
потреби громадянського суспільства, що народжувалось: демократичне суспільне самоврядування 
з правами та обов’язками кожного повноправного громадянина, члена поліса-республіки, правові 
гарантії його приватних інтересів, прав і свобод.  

Вищезгадані особливості східної цивілізації (відсутність домінуючої ролі приватної власнос-
ті, застійний характер розвитку) були головними визначальними рисами держав Стародавнього 
Сходу, основою типологічної схожості останніх, на відміну від античних країн, що динамічно роз-
вивались, а потім і країн Західної Європи, наступника античної цивілізації.  

У державах Стародавнього Сходу – Стародавньому Єгипті, Стародавній Індії, Стародавньому 
Китаї, стародавніх державах Месопотамії – державно-владні відносини розвивалися шляхом акти-
візації постійних легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її об’єкт і зворотної нелегітимної 
дії об’єкта на суб’єкт влади, здійснюваної в стихійній, довільній формі. Внаслідок практики легіти-
мної односторонньої дії суб’єкта на об’єкт влади – як прояву одностороннього зв’язку між 
суб’єктом і об’єктом владного відношення – в кожній державі Стародавнього Сходу поступово 
складалася могутня система державної влади, побудована на жорсткому підпорядкуванні об’єктів 
державно-владних відносин суб’єктам, що реалізовувалося за допомогою примусу, покарання. 
“Сильна, караюча влада – це єдине, що забезпечує нинішнє і майбутнє існування”, – говориться в 
“Артхашастрі…” [2, 161]. Така система була досить ефективною при формуванні й становленні 
стародавніх держав Сходу. Однак, вона виявилася непродуктивною, коли ці держави досягали сво-
го більш-менш стабільного існування. Оскільки тоді в державній життєдіяльності країн Стародав-
нього Сходу на перший план щодо реалізації виходили індивідуально-групові інтереси суб’єкта 
влади, які неодмінно вступали в протиріччя зі суспільними інтересами, зумовлюючи активний про-
яв негативного (регресивного) соціального начала феномена влади і зростаюче невдоволення з боку 
об’єктів державно-владних відносин. У таких умовах спостерігається активний прояв зворотного 
зв’язку між суб’єктом і об’єктом влади, що зумовлював наявність у стародавніх державах Сходу 
зворотної дії об’єкта влади на її суб’єкт, яка здійснювалася в стихійній, довільній формі.  

Так, у країнах Стародавнього Сходу неодноразово відбувалися збройні виступи широких 
найбідніших верств населення, які були спрямовані проти політики їх правителів, наприклад, повс-
тання найбіднішого населення в Стародавньому Єгипті наприкінці періоду Середнього царства, по-
встання сільських жителів у Стародавньому Китаї – збройні виступи “червонобрових”, “жовтих 
тюрбанів” та ін. – у період царювання династії Хань. Окрім того, в давньосхідних країнах нерідко 
відбувалася протидія верховному суб’єкту влади з боку чиновницького державного апарату серед-
ньої ланки. Дана протидія протікала в основному в формі сепаратизму (наприклад, тенденція до 
сепаратизму в Стародавній Індії у часи імперії Маур’єв). Як правило, у всіх випадках зворотної дії 
об’єкта влади на її суб’єкт у країнах Стародавнього Сходу відбувалося значне ослаблення могутно-
сті суб’єкта влади, зменшення ступеня інтенсивності односторонньої дії суб’єкта на об’єкт держав-
но-владних відносин, що призводило до руйнування системи державної влади в тій або іншій дав-
ньосхідній державі й до поступового ослаблення останньої.  

Таким чином, у країнах Стародавнього Сходу державно-владні відносини розвивалися шля-
хом активізації легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її об’єкт і зворотної нелегітимної 
дії об’єкта на суб’єкт влади, здійснюваної у стихійній, довільній формі. Такий процес розвитку 
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державно-владних відносин зумовлювався об’єктивним взаємозв’язком суб’єкта та об’єкта влади, 
поступово формуючи особливу модель державного управління.  

Західна цивілізація періоду античності йшла шляхом розвитку, який багато в чому відрізнявся 
від шляху, пройденого у далекій давнині східною цивілізацією. Особливості процесу становлення 
державності в античному світі багато в чому зумовлювалися природно-географічними факторами, 
які створювали сприятливі умови для розвитку ремесла, зокрема металообробки. Широкий розви-
ток обмінних, а потім і торгівельних відносин, особливо морської торгівлі, сприяли швидкому ста-
новленню ринкового господарства й зростанню приватної власності. Розвиток продуктивних сил і 
виробничих відносин, соціальна диференціація, що посилювалася, зумовлювали в античному світі 
поступове формування сильних рабовласницьких держав із республіканською формою правління, 
яка забезпечувала стабільність розвитку соціально-економічних і політичних інститутів у Старода-
вній Греції та Стародавньому Римі.  

Наприкінці II тисячоліття до н.е., про що свідчить і гомерівський епос, в античному світі спо-
стерігалася порівняно спільна тенденція до посилення влади царя, що призвело до виникнення ряду 
давньогрецьких і давньоримських монархій. При цьому державно-владні відносини розвивалися 
шляхом активізації легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її об’єкт і нелегітимної зворот-
ної дії об’єкта на суб’єкт влади, яка протікала в стихійній формі. Такий розвиток державно-владних 
відносин був зумовлений об’єктивно існуючим взаємозв’язком між суб’єктом і об’єктом влади. 
Внаслідок багаторазової зворотної дії об’єкта влади на її суб’єкт (як прояву зворотного зв’язку між 
суб’єктом і об’єктом влади) – цьому сприяло зростаюче протиріччя між індивідуально-груповими й 
суспільними інтересами – в Стародавній Греції і в Стародавньому Римі відбувалося знищення цар-
ської влади, що супроводжувалось у ряді випадків, як було в Римі зі Тарквінієм Гордим, вбивством 
самого царя. 

Ліквідація монархії призвела до перемоги в античному світі республіканського устрою, а та-
кож до остаточного утвердження (до епохи кризи й розпаду рабовласницького суспільства) поліс-
ної системи організації держави. Але в ранньореспубліканський період демократичний потенціал, 
який був властивий полісній системі, що передбачає елементи безпосередньої демократії (народні 
збори й т.ін.), не отримав повного розвитку. Надалі процес демократизації політичного життя в ан-
тичних містах-державах супроводжувався загостренням боротьби між аристократією, що тримала в 
своїх руках владу й прагнула законсервувати старі полісні порядки, і народом (демосом), який все 
більш усвідомлював свою громадянську єдність і у зв’язку з цим активізував свій вплив на суб’єкт 
влади – аристократію. Результатом цієї боротьби (евпатридів і демосу в Афінах, патриціїв і плебеїв 
у Римі і т.д.) стала серія законодавчих реформ, що підірвали монополію аристократії в державних 
органах влади й створили основу для розвитку демократичних інститутів. Такими інститутами, які 
репрезентували органи державної влади, в античному світі змогли стати: в Афінах – Рада (буле), 
Народні збори (агора) і виборні посадові особи (стратеги, архонти та ін.); у Римі – Народні збори, 
Сенат, Магістрат.  

Поступово в грецьких містах-державах формувалася наступна модель розвитку державно-
владних відносин: активізація легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її об’єкт (прояв од-
ностороннього зв’язку між суб’єктом і об’єктом владного відношення) і легітимних зворотних дій 
об’єкта на суб’єкт влади (прояв зворотного зв’язку між суб’єктом і об’єктом владного відношення). 
Активізація зворотних дій об’єкта влади на її суб’єкт здійснювалася через різноманітні демократи-
чні процедури, зокрема вибори, які передбачалися нормами античного права. Таким чином, у пері-
од розквіту античного світу, коли спостерігається відносно високий рівень розвитку соціально-
економічних і політичних інститутів у Стародавній Греції та Стародавньому Римі, розвиток держа-
вної влади йшов шляхом активізації легітимної взаємодії суб’єкта й об’єкта державно-владних від-
носин. Дана взаємодія найбільш повно відображала об’єктивний взаємозв’язок між суб’єктом і 
об’єктом державно-владного відношення, який поступово формував закономірний характер розви-
тку державної влади.  

Зазначимо, що причиною загибелі давньогрецької державності, зокрема Афін, які стали пев-
ним зразком демократичної держави, яка ґрунтується на автономії приватного власника як повно-
правного члена громадянської общини, є не стільки рабство, скільки внутрішня слабкість самого 
політичного устрою держави. Цей устрій, пов’язаний із заздалегідь даними територіальними й по-
літичними параметрами, не мав простору для політичного маневру і для подальшої поступальної 
еволюції.  
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До I ст. до н.е. вичерпала себе і полісна система в Римі, коли стало цілком очевидно, що рес-

публіка-місто не може справитися з повстаннями рабів і не в змозі забезпечити внутрішню грома-
дянську єдність. У цих умовах збереження республіканської системи, що була розрахована на уп-
равління державою-містом, стає анахронізмом. На зміну республіці, що перетворилася до I ст. до 
н.е. в світову державу, приходить імперія. Пізня Римська імперія остаточно пориває з республікан-
сько-полісною демократією і все більше набуває, особливо в східній своїй частині, рис середньові-
чної державності. Державно-владні відносини в Римській імперії знову, як і багато століть тому у 
період царів, починають розвиватися шляхом активізації легітимних односторонніх дій суб’єкта 
влади на її об’єкт і нелегітимної зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади, здійснюваної в стихійній 
формі.  

На підставі вищевикладеного можна стверджувати, що в Стародавньому світі розвиток дер-
жавної влади, державно-владних відносин, здійснювався в основному відповідно до наступної 
найбільш загальної тенденції, а саме: активізації легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її 
об’єкт і нелегітимної зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади, здійснюваної в стихійній формі. Така 
тенденція розвитку владних відносин, яка спостерігається в країнах Стародавнього Сходу, на ран-
ніх етапах існування країн Стародавньої Греції та Стародавнього Риму, а також у Давньоримській 
імперії, відображала найбільш істотні особливості прояву взаємозв’язку між суб’єктом і об’єктом 
влади в період Стародавнього світу, формуючи авторитарну модель державного управління. Од-
нак розквіт античної громади, який супроводжувався відносно високим рівнем розвитку соціально-
економічних і політичних інститутів, сприяв формуванню й основ нової тенденції розвитку держа-
вно-владних відносин і демократичної моделі державного управління (у демократичній державі 
Афін, Римській республіці): активізації легітимної взаємодії суб’єкта та об’єкта влади, що більш 
повно відображало взаємозв’язок між суб’єктом і об’єктом влади.  

Вважаємо, що важливим каталізатором історичного розвитку, який визначає унікальність за-
хідноєвропейської цивілізації і в подальші століття, були успадковані від античності приватна вла-
сність, що виступала в середні віки передусім у вигляді феодальних маєтків, і християнська релігія.  

У західній цивілізації періоду Середньовіччя та Відродження з розвитком продуктивних сил і 
виробничих відносин відбувається формування феодальної формації, в рамках якої виникає монар-
хічна державність, що поступово трансформується в абсолютну монархію. Разом із розвитком мо-
нархічної державності в країнах середньовічної Європи відбувається і формування (на зразок країн 
Стародавнього Сходу) наймогутнішої системи державної влади, яка будувалася за принципом без-
заперечного, жорсткого підпорядкування об’єктів державно-владних відносин суб’єктам і не при-
пускала випадків легітимної зворотної дії об’єкта влади на її суб’єкт. Така система влади – як вірно 
помітив Н. Макіавеллі – була ефективною на етапі становлення середньовічної державності, але 
виявилася не здатною забезпечити стабільний державний розвиток у країнах середньовічної Євро-
пи. 

Монархічна державність, що базувалася на системі державної влади, де легітимізувався лише 
односторонній зв’язок між суб’єктом і об’єктом державно-владних відносин, породжувала в краї-
нах середньовічної Європи ситуацію, коли на перший план щодо реалізації виступали індивідуаль-
но-групові інтереси суб’єкта влади, зумовлюючи активний прояв негативного (регресивного) соці-
ального начала владного феномена і зростання протиріччя між суспільними та індивідуально-
груповими інтересами. Дане протиріччя сприяло зростанню міри інтенсивності нелегітимної зворо-
тної дії об’єкта влади на її суб’єкт (як прояву зворотного зв’язку між суб’єктом і об’єктом влади), 
яка відбувалася в стихійній формі. Така нелегітимна зворотна дія об’єкта на суб’єкт влади в захід-
ній цивілізації періоду Середньовіччя і Відродження виявлялася в наступному: а) масових повстан-
нях сільських жителів, спрямованих проти верховних правителів і місцевих феодалів (у середньові-
чній Англії, Франції, Німеччині); б) русі єретиків у континентальній середньовічній Європі; в) бо-
ротьбі середньовічних міст за політичне самоврядування, вольності й незалежність. Потрібно за-
значити, що різні стихійні форми нелегітимної зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади сприяли, в 
цілому, ослабленню загальної системи державної влади в тій або іншій середньовічній державі, па-
дінню інтенсивності односторонньої дії суб’єкта на об’єкт державно владних відносин, що значно 
підривало сукупну міць позицій суб’єкта влади, моральні підвалини правлячої еліти, а разом з тим і 
долі династій монархів Європи. Отже, в період Середньовіччя та Відродження в Західній Європі 
розвиток державно-владних відносин здійснювався шляхом активізації легітимних односторонніх 
дій суб’єкта влади на її об’єкт і нелегітимної зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади, здійснюваної в 
стихійній формі.  
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Таким чином, в епоху Стародавнього світу, Середньовіччя й Відродження взаємозв’язок між 

суб’єктом і об’єктом влади обумовив формування наступної, найбільш загальної тенденції розвит-
ку державно-владних відносин: активізації легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її 
об’єкт і нелегітимної зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади, здійснюваної в стихійній формі. Така 
тенденція зумовила, в свою чергу, формування й домінування авторитарної моделі державного уп-
равління на протязі даної історичної епохи. 

Початок нової епохи в розвитку людського суспільства – періодів Нового й Новітнього часу – 
відзначився гострими протиріччями між суспільними та індивідуально-груповими інтересами, яск-
раво вираженим проявом негативного (регресивного) соціального начала феномена влади в життє-
діяльності передових західноєвропейських країн. Це зумовлювалося, передусім, розпадом у країнах 
Західної Європи феодальної формації, на зміну якій, з відповідним рівнем розвитку продуктивних 
сил і виробничих відносин, із неминучістю прагнула капіталістична формація. Становлення нових, 
капіталістичних відносин у тій або іншій державі Західної Європи вимагало нормативного, законо-
давчого закріплення основоположних прав, свобод людини та громадянина й демократичних гаран-
тій їх забезпечення, а також розвитку й вдосконалення соціально-економічних і політичних інсти-
тутів.  

У таких умовах особливо активно проявляв себе зворотний зв’язок між об’єктом і суб’єктом 
влади, детермінуючи високу міру інтенсивності зворотної дії об’єкта на суб’єкт державно-владних 
відносин, що протікала в стихійній, довільній, нелегітимній формі. Інтенсивна нелегітимна зворот-
на дія об’єкта влади на її суб’єкт у передових країнах періоду Нового часу призвела, врешті-решт, 
до виникнення ряду буржуазних революцій (англійської буржуазної революції XVII ст., французь-
кої буржуазної революції XVIII ст., першої американської буржуазної революції – північноамери-
канської війни за незалежність (1775-1783 рр.)). Буржуазні революції в Новий час заснували процес 
легітимації зворотної дії об’єкта влади на її суб’єкт, тобто суспільного визнання, нормативного, 
законодавчого закріплення права об’єкта державно-владного відношення чинити зворотну дію, 
впливати на суб’єкт цього відношення шляхом регламентованих демократичних процедур, зокрема 
виборів. Таке право передбачалося, передусім, у нових конституційних законодавчих актах відпові-
дних буржуазних держав.  

Із моменту перших буржуазних революцій був встановлений початок представницькому, ре-
спубліканському правлінню, яке по мірі свого розвитку забезпечувало участь усе більш широких 
верств населення в державній і політичній життєдіяльності. У передових державах людина отрима-
ла небачені раніше в історії політичні права та громадянські свободи, що зробило можливим більш 
повну реалізацію політичного (а разом з ним і економічного) потенціалу суспільства, стабільний 
розвиток і вдосконалення політичних та соціально-економічних інститутів.  

Процес легітимації зворотної дії суб’єкта влади на її об’єкт у період Нового часу протікав по-
ступово, часто залежачи від зміни політичної форми правління – монархії або республіки – в тій 
або іншій країні. Так, у період Нового часу в державах (наприклад, у Франції) державно-владні від-
носини розвивалися при монархічній формі правління шляхом активізації легітимних односторон-
ніх дій суб’єкта влади на її об’єкт і нелегітимної зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади, здійснюва-
ної в стихійній формі, а при республіканській формі правління шляхом активізації легітимних од-
носторонніх дій суб’єкта влади на її об’єкт і легітимної зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади.  

Розвитку процесу легітимації зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади в Новий час сприяла ак-
тивна діяльність широких верств населення в тому або іншому регіоні світу, яка була спрямована 
на боротьбу за свої політичні та соціально-економічні права і свободи (визвольна війна 1810-1826 
рр. і утворення незалежних держав у Латинській Америці, ліонські повстання робочих 1831-1834 
рр. у Франції, повстання сілезьких ткачів 1844 р. у Німеччині, чартистський рух 1836-1848 рр. в 
Англії, буржуазно-демократичні революції 1848-1849 рр. в Європі і т.д.).  

У цілому в період Нового часу розвиток державно-владних відносин здійснювався відповідно 
до наступної, найбільш загальної, тенденції: активізації легітимних односторонніх дій суб’єкта 
влади на її об’єкт (як прояву одностороннього зв’язку між суб’єктом і об’єктом владного відношен-
ня) і легітимації зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади (як прояву зворотного зв’язку між суб’єктом 
і об’єктом владного відношення). Таким чином, у Новий час розвиток владних відносин зумовлю-
вався так само, як і на попередніх історичних етапах, існуючим об’єктивно взаємозв’язком між 
суб’єктом і об’єктом влади. Цей взаємозв’язок детермінував розвиток владних відносин у даний 
період шляхом активізації як легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її об’єкт, так і легі-
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тимації зворотної дії об’єкта на суб’єкт влади, що призводило до формування підвалин демократи-
чної моделі державного управління. 

У Новітній час спостерігається пік розвитку капіталістичної формації і перехід, у другій по-
ловині ХХ століття, розвинених країн світу до постіндустріального інформаційного суспільства. 
Розвиток людської цивілізації в Новітній час зумовлює появу на політичній карті світу нових пов-
ноправних членів світової спільноти – цілої плеяди молодих незалежних держав, формування яких 
відбувалося після закінчення першої, а потім і другої світових воєн. Вдосконалення в період Новіт-
нього часу соціально-економічних і політичних інститутів, яке супроводжувалось розвитком про-
дуктивних сил і виробничих відносин, створювало сприятливий ґрунт для повноцінного прояву 
взаємозв’язку між суб’єктом і об’єктом влади, що сприяло завершенню процесу легітимації зворо-
тної дії об’єкта на суб’єкт державно-владних відносин. Поступово ці відносини в ХХ ст. почина-
ють розвиватися шляхом активізації і легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її об’єкт, і 
легітимних зворотних дій об’єкта на суб’єкт влади. Тобто в Новітній час державно-владні відноси-
ни, також як і в період розквіту античного світу, набувають таку тенденцію свого розвитку, як ак-
тивізація легітимної взаємодії суб’єкта й об’єкта влади. Цьому сприяє відносно високий рівень роз-
витку соціально-економічних і політичних інститутів у людській цивілізації.  

У процесі легітимної взаємодії суб’єкта й об’єкта державно-владних відносин поступово в ба-
гатьох країнах світу формується й стверджується демократична система державної влади й модель 
державного управління, в якій суб’єкти, ґрунтуючись на правових і соціальних нормах, набувають 
право й можливість чинити односторонню дію на об’єкти, а останні, спираючись також на правові 
та інші суспільні норми, які закріплюють принцип соціальної відповідальності, володіють правом і 
можливістю здійснювати зворотну дію, вплив на суб’єктів державно-владних відносин. Отже, в 
демократичній системі державної влади й управління об’єкт останньої має право здійснення на ос-
нові соціальної відповідальності зворотної дії на суб’єкт державно-владних відносин, впливати на 
нього, контролювати його дії, вчинки, остаточні наслідки владної діяльності. Зворотна дія об’єкта 
на суб’єкт влади здійснюється в політичній і державній життєдіяльності в процесі безпосередніх 
демократичних виборів (референдуму), у життєдіяльності громадянського суспільства в процесі 
різних форм самоврядування. Легітимність владної взаємодії й державного управління в передових 
країнах світу в Новітній час гарантується, передусім, конституціями цих країн.  

Якщо основним ресурсом влади в епоху Стародавнього світу, Середньовіччя й Відродження 
виступає примушування, безпосередня фізична сила, в період Нового часу – багатство, грошовий 
капітал, то в період Новітнього часу основним засобом реалізації державно-владних відносин у си-
стемі влади й державного управління, особливо в другій половині ХХ ст., поступово стає інформа-
ція, знання в його різноманітному вигляді.  

По мірі розвитку й вдосконалення демократичної системи влади й моделі державного управ-
ління, заснованій на легітимній взаємодії суб’єктів та об’єктів державно-владних відносин і на 
принципі соціальної відповідальності, в період Новітнього часу державна влада активно виступає 
формою вирішення суперечностей між індивідуально-груповими і суспільними інтересами, згла-
джуючи тим самим гостроту протиріччя між позитивним та негативним соціальними началами фе-
номена влади, що забезпечує поступальний розвиток державно-владних відносин, державного уп-
равління в цілому, а разом з ним і збереження цілісності всієї соціальної системи, її оптимального 
функціонування.  

Таким чином, у період Новітнього часу державно-владні відносини розвиваються в цілому 
шляхом активізації легітимної взаємодії суб’єкта й об’єкта влади, що найбільш повно відображає 
об’єктивний взаємозв’язок між суб’єктом і об’єктом влади.  

Отже, в епоху Нового й Новітнього часу, коли спостерігається відносно високий рівень роз-
витку соціально-економічних і політичних інститутів, який забезпечує процвітання капіталістичної 
формації і перехід розвинених країн світу до постіндустріального інформаційного суспільства, 
створюються сприятливі умови для найбільш повного прояву в життєдіяльності соціально-
неоднорідного суспільства взаємозв’язку між суб’єктом і об’єктом влади. Даний взаємозв’язок зу-
мовлює розвиток державно-владних відносин шляхом активізації легітимної взаємодії суб’єкта та 
об’єкта влади, що і складає провідну тенденцію розвитку державно-владних відносин в епоху, яка 
розглядається. Дана тенденція обумовила становлення й розвиток демократичної моделі держав-
ного управління, що панує зараз у сучасному світі. 

На підставі результатів аналізу особливостей розвитку державно-владних відносин на різних 
етапах історії людського суспільства можна зробити висновок, що взаємозв’язок між суб’єктом і 
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об’єктом влади обумовив формування двох основних провідних тенденцій розвитку державної вла-
ди, державно-владних відносин та моделей державного управління в історії людства: 

а) активізацію легітимних односторонніх дій суб’єкта влади на її об’єкт і нелегітимної зво-
ротної дії об’єкта на суб’єкт влади – авторитарна модель державного управління (епоха Стародав-
нього світу, Середньовіччя і Відродження); 

б) активізацію легітимної взаємодії між суб’єктом і об’єктом влади – демократична модель 
державного управління (епоха Нового і Новітнього часу). 

Дані тенденції в узагальненій формі відображають найбільш істотні особливості розвитку 
державної влади на різних етапах історії. 

У процесі роботи вдалося встановити, що взаємозв’язок між суб’єктом і об’єктом влади най-
більш повно проявляється в життєдіяльності соціально-неоднорідного суспільства в умовах відно-
сно високого рівня розвитку соціально-економічних і політичних інститутів, зумовлюючи розвиток 
державно-владних відносин шляхом активізації легітимної взаємодії суб’єкта й об’єкта цих відно-
син на основі соціальної відповідальності, внаслідок чого відбувається становлення демократичної 
системи державної влади й моделі державного управління. 

Із вищевикладеного виходить, що цивілізовані форми суспільно-політичної життєдіяльності 
соціуму, засновані на відносно високому рівні розвитку соціально-економічних та політичних ін-
ститутів, сприяють найбільш повному прояву взаємозв’язку між суб’єктом і об’єктом влади, що 
забезпечує розвиток державно-владних відносин шляхом активізації легітимної взаємодії їх 
суб’єктів і об’єктів, а разом з тим і становлення, розвиток усієї демократичної системи влади в ці-
лому. Тому для забезпечення оптимізації розвитку державно-владних відносин в умовах сучасної 
України необхідні вироблення й реалізація єдиної національної програми еволюційного суспільно-
політичного розвитку країни. 
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SUMMARY 

The interrelation between subject and object of state power is elaborated. Author proved that this 
interrelation determined two tendencies of state development. Those tendencies formed authoritarian and 
democratic models of public administration. 
 

І.Г. УТЮЖ  
 

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ: 
ВІД ЗАДУМУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У запропонованій статті зроблено спробу проаналізувати процес формування державної осві-

тньої системи, зосередивши при цьому свою увагу на таких головних поняттях, як “філософія осві-
ти”, “ідеологія освіти”, “освітня політика” й “державна система освіти”. 

Починаючи з нового часу, в основі будь-якої освітньої діяльності завжди лежить певна філо-
софія освіт и – філософсько-педагогічне вчення, розвинуте одним мислителем або групою одноду-
мців. Лише в традиційному суспільстві, де дитині було визначено повторити шлях своїх батьків, 
успадкувати від них не тільки рід заняття, але й неписані правила професійної етики, а також пра-
вові звичаї, ніякої особливої філософії освіти не вимагалося. Філософія передбачає наявність свідо-
мого вибору, а здатність до такого вибору виявляє людську індивідуальність. Примітивний рівень 
розвитку виробництва, при якому був відсутній поділ праці, ніякої можливості для усвідомленого 
вибору життєвого поприща не надавав. Індивід просто повторював у своєму житті те, що робили 
його батьки, навчаючись у них, відтворюючи їх приклад. Його заняття були продиктовані родом, 
від якого він ніяк себе не відділяв. “Я” в його теперішньому розумінні просто було відсутнє, повні-
стю розчиняючись у “Ми”. Тобто людина не задумувалася на тим, чим їй зайнятися в житті, а якщо 
й замислювалася, то не потребувалося ніякого свідомого обґрунтування для вибору життєвого шля-
ху. 
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Розвиток розподілу праці породжує не тільки велику кількість професій, але й відокремлення 

різних сфер життя суспільства – виробництва, торгівлі, фінансової діяльності, політики, права. У 
середньовіччі, незважаючи на те, що розподіл праці стає достатньо розвиненим, проблеми свідомо-
го вибору життєвої дороги, як і раніше, нема: приналежність від народження до певного стану ви-
значає і вибір роду заняття в суспільстві. Дворянин не думав, взятися йому за виробництво чи за 
торгівлю. Йому на роду було написано займатися воєнною справою, державною службою або слу-
жінням Богу. Селянин також не страждає вибором між ратною службою чи торгівлею. Він, як і його 
батько, дід, зайнятий одвічними селянськими справами. Суспільний устрій не змінюється протягом 
багатьох віків, він здається непохитним, наданим Богом. Саме тому релігії, яка проповідує вічність 
боговстановленого порядку, абсолютно достатньо для того, щоб обґрунтувати життєву стратегію 
людини. Основу цю дає не розум, а віра, що ніякого вибору й сумнівів не передбачає. 

Лише тоді, коли в людини виникає реальна можливість вибору життєвої дороги, коли форму-
ються демократичні порядки, які дозволяють – хоча б у принципі! – вибирати для себе різні заняття 
й досягати успіхів у них, появляється враження, що боговстановлений порядок зруйновано. Торго-
вці стають полководцями, воїни прагнуть до наживи, міські низи беруть участь у виборі правителів. 
Тільки в цих умовах постає необхідність у розумній, доказовій, аргументованій мотивації вибору 
життєвого шляху, який приходить на зміну релігії, на зміну вірі. Як відомо, вперше таке філософсь-
ке обґрунтування появилося вже в Давній Греції – там, де рабовласництво доповнюється демократі-
єю для вільних громадян, потім воно надовго зникає в середньовіччі з його цеховими порядками, і 
лише з початком новітньої доби, із проголошенням буржуазного лозунгу рівності, а отже, рівних 
можливостей для вибору, перетворюється в розвинену філософію. Якщо тепер можна все, якщо пе-
ред людиною “відкриті всі дороги“ – як догори, так і вниз, якщо дитина зовсім не обов’язково по-
вторить життєві кроки батьків, а, як вони сподіваються, зможе реалізувати їхні найбільш честолюб-
ні мрії, уперше слід задуматися над тим, чого і як її навчати, які принципи й цінності їй прищеплю-
вати. 

Як уже зазначалося, філософія освіти завжди ґрунтується на фундаментальній, систематичній 
філософії, яка дає цілісне уявлення про світ і людину в ньому, про суспільний устрій і можливості 
людського пізнання. Із фундаментальної, систематичної філософії вона переймає (запозичує), як 
своє перше положення, уявлення про те, яка загальна тенденція історичного розвитку, яке суспільс-
тво сьогодні і яким воно буде завтра [1]. 

Якщо ми визначимо для себе, яким буде це завтрашнє суспільство (подібним на сьогоднішнє? 
подібним на вчорашнє чи позавчорашнє? принципово іншим?), то нам значно легше намалювати 
собі образ людини, яка буде затребувана цим завтрашнім суспільством. Це й буде, якщо використо-
вувати сучасну термінологію, “модель випускника”: адже школа повинна навчати сьогодні тому, 
що потрібно буде її вихованцю завтра, і з цим погоджуються педагоги всіх часів і народів. 

Отже, із фундаментальної, систематичної філософії переймається уявлення про суспільство 
найближчого майбутнього й про “людину майбутнього”, з якої філософія освіти власне й почина-
ється. Далі вона розмірковує над тим, яким чином цю людину майбутнього можна виховати і сфор-
мувати вже в сьогоднішньому суспільстві. Як людина майбутнього – сьогоднішня дитина – співвід-
носиться з людиною теперішнього – сьогоднішнім дорослим? Чи потрібна ізоляція дитини від до-
рослих, щоб вона стала людиною майбутнього? Яка роль педагога – дорослої людини, але при цьо-
му яка не знаходиться в полоні в сьогодення, а здатна заглянути в день завтрашній? Які “знання й 
уміння” педагог повинен розвинути у свого вихованця, які громадянські й моральні поняття він зо-
бов’язаний сформувати в нього? І як саме “формувати” їх, не вбиваючи в дитині здатності до само-
стійного вибору? 

Починаючи з вирішення цих загальних питань, філософія освіти неминуче переходить до ви-
рішення практичних питань. Із уявлення про “моделі випускника” виводиться навчальний план, 
який дозволяє виховати сформувати в нього якості “людини майбутнього”. Предмети, які виклада-
ються, повинні підбиратися так, щоб забезпечити гармонійний її розвиток: необхідно філософськи 
обґрунтовувати не тільки набір предметів, які вивчаються, але й обсяг годин, який відводиться на 
викладання кожного – залежно від його важливості. Поряд з “моделлю випускника” будується й 
“модель викладача”. Бажано, щоб викладач-педагог повністю поділяв ту філософію освіти, якої до-
тримується творець філософсько-педагогічного вчення. Саме тому філософи нового часу воліють 
говорити про “педагога взагалі”, як про енциклопедиста, здатного викладати всі предмети, зберіга-
ючи при цьому філософське бачення всієї освіти в цілому, її кінцевої мети зокрема. Проте забезпе-
чити ідеальне сполучення “один вихованець – один вихователь” неможливо, якщо освіта і вихован-
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ня повинні бути масовими й загальнодоступними. Тому обов’язково виникає необхідність у філо-
софському, а далі й практичному вирішенні питання про єдність педагогічного колективу й “міжп-
редметних зв’язків”. Оскільки освіта відкривається для всіх – згадаймо буржуазний лозунг рівності! 
– педагогіка стає масовою професією. Одинокий вихователь – філософ – енциклопедист все більше 
відходить у минуле, перетворюючись в ідеал. Він стає засновником школи та її директором, виму-
шеним залучати до роботи й таких викладачів, які не повністю поділяють його філософію освіти, а 
то й взагалі не схильні філософствувати, будучи поглиненими своїм предметом, тим більше яки-
мись своїми справами за межами школи. 

Для того, щоб добитися реалізації своєї філософсько-педагогічної програми в таких умовах, 
засновник школи – а потім і системи шкіл! – вимушений вдаватися до уніфікації навчальних планів 
і програм, до обов’язкових підручників, до створення освітніх стандартів і до строгого відстеження 
їх дотримання. З іншого боку, фундатор школи усвідомлює, що школа його – живий організм, а не 
машина, що вона повинна відтворювати (репродукувати) свій педагогічний склад (потрібна система 
підготовки й перепідготовки педагогів!), а також пристосовувати свою діяльність до реалій мінли-
вого навколишнього середовища (потрібна система інформування педагогів про те, що відбувається 
у світі, про нові події, досягнення науки та ін.). 

Дотепер ми говоримо про завдання, які вирішуються з більшим або меншим успіхом в окре-
мій “авторській” школі чи в декількох, створених однодумцями філософа-засновника. Такі школи, в 
принципі, можуть існувати – і існували реально! – без державної підтримки, на гроші меценатів, 
приватних осіб та організацій, навіть на самозабезпеченні. Таких прикладів в історії, починаючи з 
Давньої Греції й закінчуючи нашим часом, більше ніж достатньо. Вони можуть навіть вступати в 
конфлікт з державою та її ідеологією, переходити до підпільного існування, ділити свою діяльність 
на екзотеричну (для всіх) і езотеричну (тільки для вузького кола посвячених). Однак до того моме-
нту, поки ці школи залишаються поодинокими, “окремо взятими”, неможна говорити про їх широ-
кий вплив у суспільстві. 

Для того, щоб досягти якого-небудь широкого впливу, вихідне філософсько-педагогічне 
вчення повинно трансформуватися в освіт ню ідеологію. Це – наступний крок на шляху від окремо-
го філософсько-педагогічного вчення й окремої школи до освітньої політики в повному значенні 
цього слова. Звичайно, можна використовувати вислів “освітня політика” і щодо діяльності філосо-
фа-засновника школи – наприклад, стосовно діяльності Піфагора в його Піфагорійському союзі, 
діяльності Платона в його Академії або Аристотеля в його Ліцеї. Школа – це держава і в мініатюрі. 
Але в повному значенні про політику можна говорити лише там, де в політичному процесі беруть 
участь – активно чи пасивно, управляючи або будучи тим, ким управляють – мільйони людей. 
Суб’єктами політики в справжньому сенсі слова є не окремі особистості й не групи обраних, а міцні 
соціальні сили, що стоять за ними, – великі громадські групи, кожна з яких керується власними ін-
тересами [2]. Таким образом, окреме філософсько-педагогічне вчення або окрема школа, яка реалі-
зує його на практиці, освітньої політики ще не робить. Вона формує освітню політику тоді, коли 
перетворюється з окремої школи в т ип освіт нього закладу, з якого складається освітня система, що 
охоплює всю країну. Для цього окреме філософсько-педагогічне вчення повинно попередньо пе-
рейти в освітню ідеологію. 

Історія переконливо свідчить, що майбутнє суспільства визначається не філософією прови-
діння одного генія, а реальними інтересами великих соціальних груп, які змушують ці групи спів-
працювати й суперничати, інколи доходячи до прямого протистояння. Нехай той чи інший предста-
вник філософії освіти переконаний, що він створив свою концепцію суспільства майбутнього й лю-
дини майбутнього, концепцію нової школи, керуючись виключно “вищими цінностями”, “педагогі-
чними ідеалами”, “інтересами всього людства”, “принципами гуманізму”. Його філософсько-
педагогічне вчення і школа так і залишиться локальним освітнім феноменом до того часу, поки не 
отримає потужну підтримку з боку однієї із соціальних груп, перетворившись в результаті в основу 
цілої системи освіти. А це відбудеться тоді, коли ця соціальна група знайде повсюдне поширення 
школи названого типу, яка відповідає її інтересам.  

Відомо, що ідеї, заволодівши масами, стають матеріальною силою [3,89]. Ця марксистська 
формула є лише розвитком і конкретизацією беконівської тези “Знання – сила”, яка використовува-
лася до ХІХ століття, коли в політику залучаються величезні маси людей (пам’ятаємо, теза “Знання 
– сила” цілком допускає й інше читання: “Знання – влада”). Ідеї заволодівають масами: мислитель, 
висунувши філософську концепцію, може вплинути на уми великих соціальних груп людей. Але 
правильно й інше: “маси”, тобто великі соціальні групі, зовсім не пасивні в цьому процесі, вони та-
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кож активно оволодівають ідеями, перетворюючи та пристосовуючи їх для вираження своїх влас-
них інтересів (часто змінюючи при цьому ідеї майже до невпізнанності). Наївний філософ думає, 
що достатньо йому створити величне й прекрасне вчення про людину майбутнього, як усе суспільс-
тво надихнеться ним і стане іншим, повністю зміниться, відмовиться від попередніх захоплень і 
набуде нові. Насправді в протистоянні ідеї з інтересом завжди перемагав інтерес [3,89]. Соціальна 
група в особі її ідеологів постійно порівнювала різні філософсько-педагогічні вчення й моделі шко-
ли, які з них випливали, а потім вибирала ті, які максимально задовольняють її основні інтереси. 
При цьому із складного, інколи суперечливого, детально розробленого філософсько-педагогічного 
вчення, створеного в тяжких роздумах і пошуках, безжально викидалося все те, що не збігалося з 
цими інтересами. Від найскладнішої філософії освіти, розвиненої у вченні мислителя-педагога, за-
лишалося всього лише декілька ідей, які переростали в лозунги.  

Ідеологи тої чи іншої соціальної групи не можуть дозволити собі вникати в тонкощі й склад-
ності того філософсько-педагогічного вчення, яке вони мають намір взяти на озброєння, щоб побу-
дувати на його основі освітню політику. Вони свідомо віддають себе службі інтересам соціальної 
групи, яка всіма засобами намагається захопити або утримати владу в суспільстві. Для цього потрі-
бно виправдати свої владні претензії, утвердивши через освіту в головах переважної більшості чле-
нів суспільства такі уявлення про світ і соціальний порядок, які не дозволяють сумніватися в тому, 
що саме цій соціальній групі й саме зараз усім розвитком всесвіту і всім ходом історії передбачено 
знаходитися біля керма державної влади. 

Для того, щоб зробити філософсько-педагогічне вчення переконливим і доступним найшир-
шим колам, які в майбутньому підлягатимуть такій масовій освіті, ідеолог спрощує його, звільняє 
від будь-яких невирішених питань і вагань, допущених творцем-філософом (при цьому філософ 
оголошується, наприклад, “непослідовним у зв’язку зі своєю історичною обмеженістю”). У резуль-
таті живе, складне, суперечливе, витончене й таке, що відбиває болісні роздуми автора, філософсь-
ко-педагогічне вчення перетворюється не на таку, що знає сумніви, украй просту, а, отже, на таку, 
що має потужну пробивну силу ідеологію освіт ньої політ ики.  

Ця ідеологія, яка виражає на гранично спрощеній філософсько-ідеологічній мові основні інте-
реси однієї із суспільних груп, стикається в жорстокій війні ідей з освітніми ідеологіями інших со-
ціальних груп. Кожна з цих груп бере на озброєння і навіть включає в політичні програми партій, 
що захищають її інтереси, не тільки загальну освітню ідеологію, але й таку ж спрощену модель 
школи, яка відповідає цій ідеології. Суперництво соціальних груп, яке, звичайно, має місце не тіль-
ки у сфері ідеології освіти, але й в усіх без виключення галузях життя суспільства (економіка, полі-
тика, право, культура), закінчується перемогою однієї з них, яка одержує у своє розпорядження 
державну владу (або мирним, реформістським шляхом, зберігаючи попередню структуру держав-
ного апарату, або революційним, руйнуючи старий державний апарат і будуючи новий). Після цьо-
го освітня ідеологія переможної соціальної групи стає держ авною освіт ньою ідеологією, а модель 
школи, що відповідає їй, тиражується в масових масштабах, трансформуючись у держ авну освіт ню 
сист ему країни.  

Що ж відбувається з вихідною філософсько-освітньою концепцією? Як уже зазначалося вище, 
вона зазнає величезних змін уже на стадії перетворення в освітню ідеологію, коли її немилосердно 
ріжуть, звільняють від складностей і нюансів, щоб залишити, в остаточному підсумку, надзвичайно 
простим, зрозумілим і легко втілюваним у життя лозунг і таку ж просту модель школи.  

Сам творець цієї філософії освіти не міг би впізнати своє дітище після перетворення його в 
державну ідеологію. Він починає бурхливо протестувати проти вульгаризації свого філософсько-
ідеологічного вчення, яке переробляється в ідеологію та в основу державної освітньої політики. 
Уже тому він стає персоною, небажаною для ідеологів освіти. Його використовують, а потім вики-
дають як вижатий лимон. Правда, це робиться не так і легко: викидаючи в утиль надмірно складну 
філософсько-педагогічну концепцію, її творця піднімають на п’єдестал, ставлячи йому пам’ятники 
й розвішуючи портрети директорськими кабінетами шкіл. Особливо зручно, якщо виявляється, що 
фундатор первозданної філософсько-педагогічної концепції до того часу вже помер. Або був інозе-
мцем. Тоді він не буде заважати вульгаризації й примітивізації свого вчення ідеологами.  

Більш складним, однак, буває варіант, коли сам автор філософсько-ідеологічного вчення тяг-
неться до політики, щоб реалізувати свої ідеї на практиці. В окремих (проте досить рідко) випадках 
йому навіть удається опинитися на посту міністра освіти. Тоді в ньому починають боротися філо-
соф і ідеолог, філософ і практичний політик. Філософ заважає ідеологу й практику, постійно ускла-

 148 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
днюючи, проявляючи вагання, і тому проявляє себе поганим ідеологом і політиком, якого відправ-
ляють, нарешті, у відставку.  

Філософ-засновник також небажаний у реально діючому освітньому механізмі держави, як 
конструктор у складальному цеху, куди досвідчені виробники його просто не пускають: він постій-
но сумнівається, вагається, проявляє творчість, винаходить ще кращі вирішення проблем, змінює 
креслення, змушує тисячу раз перебудовувати виробництво і всіляко заважає виходу готової проду-
кції в терміни. Найкращий вихід зі становища – забути про нього, або, піднявши на п’єдестал і ка-
нонізувавши, просто знищити й замінити більш придатною для канонізації фігурою. 

Освіта – це сфера, положення справ якої цікавить не тільки спеціаліста, але й кожного з гро-
мадян країни. У родинах, де є дошкільнята, діти шкільного віку або студенти, проблеми освіти жва-
во й емоційно обговорюються майже не кожного дня. Зміни в українській економіці змушують мі-
льйони дорослих змінювати рід своєї діяльності, шукати нову роботу. А це означає, що вони зму-
шені проходити професійну перепідготовку, отримувати другу освіту, підвищувати свою кваліфі-
кацію, оскільки безперервність освіти стала вимогою часу. Таким чином, ситуація в сфері освіти і її 
подальший розвиток прямо або посередньо стосується інтересів мільйонів українців. А там де ми 
говоримо про життєві інтереси мільйонів людей починається сфера політики.  

І тому, ціллю нашої статті стало теоретичне узагальнення з питання формування освітньої си-
стеми країни. Наша країна тільки знаходиться в процесі формування освітньої системи. Якою буде 
ця система? Хто буде її ідеологом? Відповіді на ці питання ми отримаємо через деякий час. Але за 
ці роки люди переконалися на практиці, що вони можуть брати участь в політиці, що їх судження і 
думки мають вагу, що вони можуть мати реальний вплив на положення справ у своїй країні. При 
тоталітарному режимі за всіх думає вождь. При демократії думають всі, а колективний розум наро-
ду в кінець кінців завжди перевершить здібності наймудрішого з вождів. Це й дасть країні надію на 
краще. 
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SUMMARY 
The author of this article makes an attempt to analise the process of state educational system for-

mation, concentrating the attention on such notions as “philosophy of education” “ideology of education” 
“educational policy” and “state system of education”. 

 
        Д.Е. МУЗА  

 
СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  

ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ  ЦИВИЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМНЫЙ КОНТУР 
 

Среди современных дискурсов об идентичности, – дискурс касающийся макросубъектов, и 
прежде всего, цивилизационных комплексов, с одной стороны, наиболее востребованный, а с дру-
гой, это дискурс с наименьшими концептуально-весомыми результатами. Дело не только в общих 
либеральных стандартах социогуманитарного знания, требующих максимального внимания к «рас-
крепощенной» индивидуальности и её плюральным идентичностям. Либо, напротив, в требованиях 
того же (детеминирующего научный поиск) либерализма: конституировать глобальную идентич-
ность по шаблонам «открытого общества» как наиболее адекватную тенденциям настоящего и обо-
зримого будущего. 

По большому счету, начатые Ф.Фукуямой и С.Хантингтоном в начале 90-х годов ХХ ст. дис-
куссии о «конце истории» и «столкновении цивилизаций», казалось бы, должны были вывести тео-
ретизирование о цивилизационном устройстве мира, о главной межцивилизационной интриге на 
новый концептуальный уровень. В первом случае, по причине нереализованности незападных ци-
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вилизационных проектов, во втором, по причине мыслить историю в парадигме the West against the 
Rest. Однако они так и остались  многообещающими идеологическими клише. Сама же дихотомия 
«Запад и остальной мир», которая лежит в основе концепций о «конце истории» и «столкновении 
цивилизаций», с новой силой проявилась в силовой политической практики западной цивилизации. 
Поэтому представители тех цивилизаций, к которым обращен тотальный «вызов» Запада, пришли к 
пониманию тупиковости современных западных философско-исторических моделей истории: «Ес-
ли история доминирующей культуры поставлена вне закона, то процесс демократизации превраща-
ется в фарс. Результатом этого становиться «адская смесь» цинизма, отчаяния и стремление убе-
жать от действительности» [1, с. 402].  

Тем не менее, в ситуации продвижения «третьей вольны демократии» и отсутствия нормаль-
ного межцивилизационного диалога [2], реактуализируется проблема социокультурной самотожде-
ственности: как для центрального государства западной цивилизации, переживающего ряд имма-
нентных проблем [3], затем Европейского союза, начавшего выстраивать собственную цивилизаци-
онную геостратегию [4], так и для незападных цивилизационных субъектов. В том числе для циви-
лизационного образования, которое маркировано тем же С.Хантингтоном как «православная циви-
лизация» [5, с. 56]. К тому же, проблема социокультурной идентичности приобретает дополнитель-
ную актуальность  после факта крушения СССР и попыток позиционирования себя отдельными 
государствами – представителями восточнохристианской (поствизантийской) ойкумены, – в каче-
стве органической части Запада. То ли в виде восточной границы Европы, то ли в виде трансфор-
мированного по либерально-демократическим лекалам – «нового» Запада. При этом цивилизацион-
ная принадлежность Украины, Молдовы, Грузии и в меньшей степени Азербайджана определена не 
в координатах культурно-исторического процесса, а конъюнктурно-политически и отчасти, инсти-
туционально.   

На наш взгляд вопрос об «усыновлении» постсоветских государств Западом, равно как и во-
прос о возвращении (?) в цивилизацию (во многом искусственное вхождение в структуру западной 
цивилизации), требует своей корректной постановки и решения. Тем более в условиях евразийской 
альтернативы интеграции: нарастающего сближения и конституирования в межцивилизационный 
союз большинства государств Евразии.  

Поэтому в данной статье преследуется аналитическая цель: изучение методологического 
уровня проблемы социокультурной идентичности для дальнейшего построения модели идентично-
сти собственно цивилизационного порядка. При этом, чтобы устранить терминологическую пута-
ницу, укажем вслед за О.М.Штомпелем, что понятие «социокультурное» не является собиратель-
ным термином, объединяющим все социальные и культурные феномены. Напротив, оно «отражает 
целостность «социальной совокупности», спаянной воедино миром культуры, который не суще-
ствует актуально вне своего живого носителя – человека» [6, с. 62]. Такой целостностью, хотя и от-
части интегрированной (П.А.Сорокин), выступает всякая цивилизация.  

Разработка этой проблемы имеет определенную историю и результаты. Во-первых, она отра-
жена в работах российских исследователей С.Е.Ляпина, А.С.Панарина, В.Г.Федотовой, 
Н.И.Лапина, В.Ф.Шаповалова, А.С.Ахиезера, И.Г.Яковенко, В.Л.Цимбурского и др., причем, таким 
образом, что основания, параметры и процесс выстраивания социокультурной идентичности опи-
сываются с разных методологических позиций. Например: в логике цивилизационного циклизма 
(С.Е.Ляпин); при помощи архетипов православной культуры (А.С.Панарин); с опорой на ценност-
ные перспективы, описываемые неклассической теорией модернизации (В.Г.Федотова); прибегая к 
расчленению социокультурной реальности на социетально-функциональные структуры: жизне-
обеспечивающую, духовно-интегрирующую, статусно-дифференцирующую и властно-
регулирующую (И.Н.Лапин); с применением полярно-структурного метода (В.Ф.Шаповалов); на 
основании гипотезы социокультурного раскола (А.С.Ахиезер; И.Г.Яковенко); при помощи трех-
членки: местообитания, «локального человечества» и «сакральной вертикали» (В.Л.Цимбурский). 
Во-вторых, она проработана у отечественных авторов, представителей цивилологии – 
Ю.В.Павленко, С.Л.Удовика, В.А.Дергачева, и культурфилософии Ф.В.Лазарева в виде самобытно-
го культурно-исторического ареала с насыщенным коммуникативным пространством и духовными 
скрепами. Наконец, её осмысление ведется западными учеными, – Р.Пайпсом, Дж.Биллингтоном, 
С.Эйзенштадтом, И.Нойманом, А.Капеллером, Дж.Кьезой и тем же С.Хантингтоном, помимо циви-
лизационных «надломов» и кризисов, отмечающих относительно устойчивый, трансысторический 
образ православного царства. Последний несет в себе имманентные противоречия, мало разреши-
мые модернизациями, революциями, реформами.  
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Большинство перечисленных авторов дают достаточно продуктивные варианты «прочтения» 

проблемы, обрисовывая её общую конфигурацию несколько разорвано (православная цивилизация-
для-себя), либо вовсе критически усеченно (православная цивилизация-в-себе/ православная циви-
лизация-для-другого). Наш подход состоит в уяснении ступеней конституирования идентичности 
не в сартровской схеме: 1) бытие-в-себе; 2) бытие-для-себя; 3) бытие-для-других, а в схеме 
М.Бахтина: 1) я-для-себя; 2) я-для-другого; 3) другой-для-меня; т.е. идентичности как связного 
процесса самообнаружения. При этом мы выносим за скобки «я-идентичность», «субъективную 
социокультурную идентичность», «демонстрируемую публичную идентичность» [7, с. 253] как 
идентичности в той или иной степени производные от «объективной социокультурной идентично-
сти» и, в конце концов, развивающиеся на её основании и в заданных ею смыслогенерирующих 
границах. Поэтому основное внимание мы намерены сосредоточить именно на ней. В таком случае 
в роли субъекта отношений идентификации выступает конкретная локальная цивилизация, имею-
щая определенное социокультурное устроение и стремящаяся к его поддержанию и развитию. Само 
же социокультурное устроение – это процесс и результат объективации заложенных в символиче-
ском коде цивилизации смыслогенерирующих структур, плюс некоторых внешних заимствований.  

Тем не менее, этих предварительных рассуждений оказывается недостаточно. Необходимо 
рабочее определение цивилизации, которое (следует надеяться) обеспечит поиск методологической 
фокусировкой. При этом нужно помнить о вариативности понимания цивилизации, а значит об ос-
новании, процессе и результате самопоисковых, самоидентифицирующих процедур. Следуя за ака-
демиком Ерасовым [8, с. 21-36], укажем на основные дефиниции категории «цивилизация», отло-
жившиеся в цивилологических исследованиях: 

1) цивилизация – это сложное общество, включающее в себя строй компонентов, необходи-
мых для его существования и развития; 

2) цивилизация – суть общество, бытие которого определяется характером взаимодействия с 
окружающей средой, – на основе типа хозяйства и производимого продукта; 

3) цивилизация – это общество, основанное на разделении труда; 
4) цивилизация по преимуществу городское общество; 
5) цивилизация – это хорошо организованное, технически развитое и гуманистически устро-

енное общество, методично обеспечивающее основные права личности;  
6) цивилизация – это синоним материальной жизни и материальной стороны человеческой де-

ятельности; 
7) цивилизация – это состояние общества, противопоставляемое культуре по духовно-

творческому признаку; 
8) цивилизация – суть качественная специфика каждого крупномасштабного общества, с при-

сущими ему своеобразием социальной и духовной жизни, базовыми ценностями и принципами 
устроения;  

9) цивилизация – это социокультурная общность, формируемая на основе универсальных, 
сверхлокальных ценностей;  

Итак, если мы возьмем формальное определение её, где «цивилизация – это сложное обще-
ство, включающее в себя строй компонентов, необходимых для его существования и развития», то 
можно ли надеяться, что одни внутрисоциальные компоненты дадут формулу макроидентичности. 
Если прибегнем к идее цивилизации как «общества, бытие которого определяется характером взаи-
модействия с окружающей средой, – на основе типа хозяйства и производимого продукта», то 
идентичность нужно искать в процессах и результатах хозяйственно-экономической деятельности. 
Трудовая концепция цивилизации («цивилизация – это общество, основанное на разделении тру-
да») будет пытаться выводить положительный образ общества из гаммы оптимальных трудовых 
отношений. Далее, интерпретация цивилизации как городского общества станет зауживать и набор 
идентифицирующих признаков, и набор эпох, в рамках которых оно возникает и развивается. Ком-
плексное видение цивилизации («цивилизация – это хорошо организованное, технически развитое и 
гуманистически устроенное общество, методично обеспечивающее основные права личности») как 
минимум содержит в себе противоречие по линии: техницизм – гуманизм, а значит, основание 
идентификации здесь будет изначально дивергентным. И, пожалуй, лишь два определения, «циви-
лизация – суть качественная специфика каждого крупномасштабного общества, с присущими ему 
своеобразием социальной и духовной жизни, базовыми ценностями и принципами устроения» и 
«цивилизация – это социокультурная общность, формируемая на основе универсальных, сверхло-
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кальных ценностей», вырезают необходимый минимум субстанциальных и акцидентальных при-
знаков самотождественности.  

Вместе с тем, идентичность является характеристикой «подвижного» социального субъекта, 
находящегося в сложной диалектике внешнего и внутреннего самоизменения, разворачивающейся 
в масштабе локального «потока» истории, а потенциально, истории как таковой. Попытки распо-
знать эту диалектику были начаты Августином, но реализация западными и частично незападными 
обществами «проекта Модерна», выделила эту проблему как проблему социально-философского 
порядка, в особый разряд. Естественно, что гегелевско-марксистская её транскрипция оказалась 
эталонной, вплоть до постмодернистиских гиперкритических ревизий оснований социального бы-
тия. Само по себе симптоматично, что в литературе советского периода изменение самосознания 
ставилось в зависимость от включенности/ невключенности социального субъекта «в революцион-
ный процесс обновления мира» [9, с. 224], т.е. соотносилось с передовым опытом создания совер-
шенной социально-исторической формы и антропологического типа.  

В западных социальных теориях эту зависимость усматривали: либо в возрастающей целера-
ционализациии социального порядка (М.Вебер), либо в замене таковой, обернувшейся тотальной 
репрессивной рациональностью, – «Великим Отказом» с его «эротической энергией Инстинктов 
Жизни» (Г.Маркузе); либо в «привязке» к «потреблению потребления» (Ж.Бодрийяр) или «обще-
ству спектакля» как карте нового мира (Ги Дебор); либо к «фрагментированной» модели жизни в 
условиях глобализации (З.Бауман). Несомненно, что уяснение причин, приведших к изменению 
формата, способов и смысло-содержания идентификации, заметно разнящихся в домодерновых, 
модерновых и постмодерновых обществах, представляет собой важнейшую исследовательскую за-
дачу. 

В связи с этим, сделаем ещё одну методологическую оговорку: концепт социокультурная 
идентичность не просто указывает на факт принадлежности индивида к какой-либо культуре и/ или 
социальной группе, но он включает в себя – в качестве основоположных: а) отношение к самому 
себе как носителю/ не носителю определенных норм и ценностей культуры; б) отношение к другим 
людям как носителям социокультурных качеств и лежащего в их основании ценностно-
нормативного базиса; в) отношение к обществу, которое обеспечивает/ не обеспечивает онтологию 
индивида приемлемыми и оправданными с т.з. смыслогенерации деятельностными и коммуника-
тивными практиками, где он может и должен обрести себя; г) отношение к истории как субстан-
тивно-субъектной реальности, содержащей в себе позитивно/ негативный опыт самоосуществления 
человека, в том числе, средствами культуры и в масштабе цивилизации; е) отношение к миру как 
генерализирующей бытийной ретроспективе/ перспективе. Тем не менее, первичному выстраива-
нию идентичности любого уровня сложности, как нам кажется, предшествует процедура интуитив-
ного выстраивания конфигурации элементов идентичности по принципу: от простого – к сложному. 
В последующем – с подключением рефлексии, выполняющей  функцию фиксатора наличной (хотя 
и не всегда явной) идентичности, но обязательно мигрирующей в прошлое и будущее. Понятно, что 
расположение элементов идентичности в каждом конкретном случае будет вариативным, равно как 
вариативным может быть основание идентификации.  

Проще говоря, идентичность может рассматриваться как интервальная категория, в пределах 
которой – индивидуальные и групповые усилия по идентификации – сопряжены с решением целого 
спектра онто-аксиологических проблем, в алгоритме последовательного либо параллельного куль-
турного позиционирования и самообнаружения. На самом деле, если признать, что идентичность 
формируется и закрепляется в познавательных образах и контробразах, положительных и отрица-
тельных этических образцах, эксклюзивных и инклюзивных вариантах существования, то необхо-
димо признать и другое: её конституирование  происходит в некотором реальном онтологическом 
поле, для которого важны его первоначало, общая структура, динамические/ адинамические харак-
теристики, направленность и смысл. Понятно также, что каждая историческая эпоха, тем более по-
рожденная активностью отдельных цивилизаций ─ субъектов или их взаимодействием, имеет свою 
преимущественную онтологию, семантико-символически закрепленную и нормативизированую. 
Она всегда специфична, как, например, для эпох раннего и позднего Модерна, поскольку интеллек-
туально «открыта», прокалькулирована и культурно растиражирована (карта земли и неба, печатная 
книга, глобус, эволюционная лестница – в одном случае, и квантово-волновой дуализм, расширяю-
щаяся вселенная, генная карта, всемирная паутина – во втором) под разные исторические проекты и 
задачи. 
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Теперь напрашивается шаг, придающий категории «цивилизация» иной, связанный с социо-

культурным устроением и идентичностью, смысл. Согласно нашей гипотезе, всякая цивилизация 
претендующая на субъектность в Истории стремиться к выработке проекта по: а) овладению неко-
торым пространственно-временным срезом реальности; б) для возведения в выделенном масштабе 
культурными (техническими и символическими) средствами – Града; в) при помощи ценностной 
интеграции этно-социальных групп в целостность более высокого, как правило, духовно-этического 
порядка; г) на основе сакрально-значимой целевой программы. При этом реализация проекта вклю-
чает в себя и определенную «технологическую» составляющую, и заинтересованного в строитель-
стве Града и «проживании» в нем с «другими» (строителями), субъекта, и, наконец, оценку выстро-
енной конструкции с позиции заинтересованного лица. Последнее требование выражается в прин-
ципе активной вовлеченности и жертвенности людей, размечающих русло Истории для достижения 
в ней Абсолютного. Тем не менее, порождаемый прецендентным физическим усилием метафизиче-
ский эффект, даёт жизнь новой генерации людей, подтверждающих исходные «проективные» ожи-
дания. 

Поэтому имеет смысл говорит о том, что цивилизационный проект вообще складывается эта-
пами: 1) наивно-интуитивных «прозрений» субъекта относительно общей морфологии и интриги 
Истории, своей роли и места в её структуре, обычно выясняемых при помощи сакрального нарра-
тива; 2) рационально-упорядочивающего, размеченного пути движения, с учетом наличия возмож-
ных коллизий, в т.ч. связанных с возможными «вызовами» внешнего окружения,  контактами с по-
путчиками и теми, кто это движение может преградить; 3) рационально-калькулируемого, рефлек-
сивно обращенного на баланс реальных социокультурных «сил» и «немощей» – во внутреннем ас-
пекте, на актуальную диалектику эпохи, и, сих учетом, самокорректируемого. 

Проще говоря, реальность цивилизации (у блаж. Августина – civitates, Град) созидается не 
стихийно, но проективно, через целевые и нормообразующие конструкты, охватывающие всё зда-
ние локальной цивилизации и задающие ей вектор культурно-исторической прагматики. Вводя та-
кой ракурс категоризации, мы вполне отдаем себе отчет в том, что данный тезис достаточно аб-
страктен. Но за ним стоит определенная традиция разработки основ социального проектирования 
[10], в том числе, на уровне философско-исторических обобщений [11]. Одно из них, – концепция 
К.М.Кантора дает немалую эвристику в понимании форм и целей исторической проективности, а 
также заложенных в этой проективности образцов идентичности.  

Для нас его концепция интересна в двух моментах: в-первых, с точки зрения заданности абсо-
лютной идентификации (Бог является Парадигмой – с большой буквы – истории, но он как Пара-
дигма «нуждается в сотворчестве, в парадигмальных проектах созданного им человека» [12, с. 34]. 
Во-вторых, с точки зрения относительной идентификации через реализацию проекта и его герме-
нейю. Человек как историческое существо, должен откликнутся на призыв Бога к парадигматиче-
скому сотворчеству, реализуя качественно различные бытийно-исторические проекты – религиоз-
ный, эстетический и научносообразный. Но если занять точку зрения Кантора, то все три проекта 
предполагают не только историческую (вещественную и энергетическую) инкарнацию заложенных 
в них целей, но и процедуру духовного самопревосхождения личности. Последняя выявляется на 
уровне самосознания и именно в контексте истории: «История достигает своей цели, когда родовое 
сознание будет полностью переработано в индивидуальное самосознание, когда возникнут новые 
сверхсоциокультурные связи между людьми» [12, с. 19].  

Т.е., всякий проект обязан включать в себя целый набор «технологий» идентификации инди-
видуального субъекта с родовым субъектом, ведущим борьбу за абсолютный смысл Истории. Сами 
же эти «технологии», если посмотреть на христианский, ренессансный и марксистский проекты в 
общем виде, выстраиваются на различной инструментальной основе. В первом случае, мы имеем 
дело с уподоблением Христу человека и человечества, которым отпущено время между первым и 
вторым пришествием. Во втором случае – с двойным уподоблением: лично-телесным (А.Ф.Лосев) и 
родо-телесным (М.М.Бахтин), при том, что оба они не совпадают с главной искомой величиной, 
прообразом ренессансной культуры – «свободной гуманистической личностью» [там же, 242]. В 
третьем, – с задачей трансформации человека как абстрактно-родового существа, сформированного 
процессом труда, – в человека как личность. Эта трансформация, по Кантору, ость освобождение 
человека от труда, «в смысле возможности для каждого свободного личностного духовного само-
осуществления» [там же, с. 546]. 

Возвращаясь к предмету наших размышлений, мы вправе адресовать К.М.Кантору следую-
щие вопросы: правомерно ли объединять в концепте «христианский парадигматический проект» 
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все три ветви христианства? Или ради исторической объективности их следует разграничить, рас-
смотрев под увеличительным стеклом цивилологии, – три разных проекта по строительству Града, 
с подобными исходными параметрами (с поправкой на селективно-мозаичные проекты протестан-
тизма), но с принципиальными социокультурными результатами? В том числе, с теми, что дали о 
себе знать в ходе исторического творчества западной цивилизации Модерна (овладения осью исто-
рии, создание глобального Града), в виде спорящихся – религиозных, эстетических, научных, науч-
но-технических мироустроительных перспектив. 

Согласно нашей гипотезе восточнохристианская цивилизация, точнее, её поствизантийский 
русско-евразийский цивилизационный интервал может быть понят исходя из последовательных 
попыток создания самобытного социокультурный строя, который угадывается в проективных зада-
ниях, вынашиваемых «творческим меньшинством»: мирополитом Иларионом Киевским и Несто-
ром Летописцем, с их идеей постановки русских племен в поток христианской истории, и увязав-
шими сакральную и этническую истории;  А.Курбским и И.Грозным, их полемику по поводу исто-
рических целей православного царства; спор о религиозно-политическом центре цивилизации 
иосифлян и нестяжателей; эсхатологический проект «Москва – Третий Рим» старца Филофея; со-
циокультурный проект собирания славянства Ю.Крижанича, контр-проекты Никона и старообряд-
цев; проекты А.С.Хомякова, Н.Я.Данилевского, К.Н.Леонтьева, Ф.М.Достоевского, Н.Ф.Федорова, 
о.Павла Флоренского, о.Сергия Булгакова, И.А.Ильина, – и до выработки проективной стратегии в 
работах А.С.Панарина, авторов «Русской доктрины» [13] или анонимных авторов «Проекта Россия» 
[14]. 

Все эти проективные программы близки [15] в нескольких основных цивилообразующих чер-
тах. Но главная, как нам кажется, состоит в оригинальном – по историческим меркам – «механиз-
ме» социокультурной интеграции, который сложился, был опробован и дал свои положительные 
результаты благодаря сверхидеологии Православия. Следуя завету «материнской» цивилизации, 
восточнохристианское общество задумывало свой исторический проект как проект, предусматри-
вающий: а) духовное собирание народов; б) осуществляемое путем личностного и коллективного 
кенозиса; в) для прорыва в трансцендентное измерение бытия. Но изначальная онтологическая экс-
позиция, состояла в преодолении – здесь на земле – максимальными нравственными усилиями (по-
двигом) той дистанции, которая с эпохи «осевого времени» разделяла земной и трансцендентный 
порядки существования (С.Эйзенштадт). Поэтому, думается С.С.Аверинцев верно указал на уни-
версальные признаки цивилизационного устроения, пришедшего на Русь из Византии: «быть в не-
котором смысле всем миром, вмещающем даже рай» и «быть миром под знаком истинной веры» 
[16, с. 331].  

Проще говоря, личностный и коллективный субъект – в новых исторических условиях – про-
ектировал себя и свою деятельность, а затем и полагал себя в виде целесообразно-направляемого  
процесса по сшивке «трещины» в бытии. Но прежде чем перейти к решению этой задачи, субъек-
том должна быть решена задача по собиранию людей в богочеловеческий организм. Отсюда 
напрашивается: в модели социокультурной идентичности на уровне проективного задания заложе-
ны: а) идея духовно-цельной личности; б)  идея церковно-органической (базисной соборной) лич-
ности; в) идея социально-органической (локально-соборной) личности; г) идея всечеловечества 
(глобально-соборной) личности. В таком случае сама идентичность иерархична, а её уровни – лич-
ностный и коллективный связывает: 1) принцип личностного духовного богоподобия; 2) принцип 
подобия всех социальных структур структуре апостольской Церкви.    

Однако эта идеальная модель, если верить наблюдениям Н.Я.Данилевского (=диагноста со-
стояния цивилизации, вступающей в период своей зрелости), отображена в её культурогенерирую-
щих практиках. Культурное творчество, согласно русскому цивилизационщику, – это развернутый 
во времени и пространстве (из цивилизационных «залогов» или символического кода), – веер дея-
тельностных программ, субъектом которых выступает политически организованный культурно-
исторический тип, объектом – окружающий природный и социальный миры.  Коррелируясь с онто-
логической сложностью мира, в пределах которого развертывается история цивилизаций, данная 
культургенерирующая матрица включает: 1) деятельность религиозную, охватывающую отношение 
человека к Богу, следовательно, дающая понятие о своих судьбах (как нравственно неделимых су-
ществ) в отношении к судьбам других и Вселенной (проще: этот вид деятельности «рождает» веру 
как средоточие нравственного порядка); 2) деятельность культурную (в узком смысле), или способ 
отношения человека к внешнему миру, реализуемый научно-теоретическим, художественным, тех-
ническим, промышленным путями; 3) деятельность политическую, вырабатывающая адекватную 
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форму отношения людей между собой как суперэтническим целым и другими народами и цивили-
зациями; 4) деятельность общественно-экономическую как отношение между людьми по поводу 
условий пользования предметами внешнего мира, их добычи и обработки. Такой взгляд отражает 
«методологическую» развертку культуры, предполагая в ней ценностно-нормативный фундамент. 
Он то и «заложен» в проективное построение исторического пространства и времени: от интерпре-
тации мира в символике, языке, орудийных средств и хозяйственной модели, – до метафизической 
пролонгации пути цивилизационного субъекта. Описанные им четыре вида культурной деятельно-
сти отражают специфику той мировоззренческой и социальной сложности, которая пришла из Ви-
зантии, но с учетом обновленных реалий мира, прежде всего, геополитических и культурно-
идеологических «вызовов» германо-романского культурно-исторического типа. Именно «другой» с 
его наступательными идеологиями, наличествующий в структуре2 макроидентичности, становиться 
инстанцией, позволяющей найти своё подлинное цивилизационное «я», универсально разомкнутое 
вовне – для духовного собирания в единый субъект.  

 Речь идет о таком типе взаимоотношений, который был выработан и предложен Востоком – 
православно-византийской традицией. «Ключевое для этой традиции понятие синергичности – со-
гласования, сопряжения разнокачественных начал, – существенно отличается от западного субъект-
объектного принципа, при котором «инобытие» выступает не в самоценном качестве, а как объект 
приложения покоряюще-преобразующей воли» [18, с.267]. Переводя эту посылку в русло наших 
поисков, заметим: цивилизационная культура изначально несла в себе субъект-субъектную пару, в 
отношениях которой за скобки были вынесены этнические, социальные, культурные и иные разли-
чия, а оставлен универсализирующий нравственно-практический момент. Именно он придает фор-
ме отношений реальную симметрию (которая, скажем, отсутствовала в марксизме как классовой 
идеологии и отсутствует в неолиберальной идеологии «взвинченной» самости), ориентируя взаи-
модействующие стороны на духовно-интегрирующий, хотя и трансцендентный итог.  

Такое православное мироощущение – выраженное в частности в философии поступка (диало-
гике) М.М.Бахтина, которая является альтернативой гетерологическим практикам и дискурсам За-
пада. В ней не только духовно-нравственно соотнесены между собой два онтологических центра: 
«себя» и «другого» [19, с.66], но именно в инстанции «другого» размещен основоположный им-
пульс к самостроительству первой личности. Общая архитектоника этих взаимоотношений разме-
чена как: «я-для-себя», «я-для-другого», «другой-для-меня» [20, с. 351-352]. Но, кроме того, Бахтин 
вводит в архитектонику принципиальную установку на «овладение» правдой взаимоотношений 
«одного» и «другого», – из «единого и единственного события». Под этим концептом следует по-
нимать событие присутствия живого Бога в самой ткани межличностных отношений, Христа, 
научившего примером своей жизни отклику, кенотическому действию, самопожертвованию ради 
«другого». Понятно, что эта модель симметрична (не монологична и не конфликтна как у Ж.-
П.Сартра), более того, будучи моделью соучастного или подлинно диалогичного бытия, она утвер-
ждает незыблемость единственного места действующего субъекта, а значит, сохраняет за ним пре-
дикацию свободы.    

Привлекательность этой концепции нам видится ещё и в том, что Бахтин, если следовать ре-
конструкции В.А.Малахова, предлагает «евхаристический тип диалогичности», в сравнении с ин-
террогативной (вопрошающей) установкой западной (тот же Ж.-П.Сартр) и респонзивной (отвеча-
ющей) установкой иудаистской гетерологии (М.Бубер, Э.Левинас). Акцент в ней сделан не на во-
просе и ответе как обособленных структурных моментах, а на целостности, возникающей благодаря 
жертвенному дарению. «Слово первинно не запитує, не відповідає, а приноситься в дар... Саме так 
радісно, і безкорисливо, приносять у жертву своє юне життя перші давньоруські святі, страстотерп-
ні Борис і Гліб... „за Христа”». И далее самое важное: «у „великому часі” історії їхня жалісна і світ-
ла кончина та її житійне зображення – то є едина цілісна подія, що має засадниче значення для всієї 
духовної культури (і релігії, і моралі, і словесності) Давньої Русі та її наступників. „Коники Бориса і 
Гліба” скачуть путівцями східнослов'янских країн...» [21, с. 257-258] (курсив – В.Малахова). Проще 
говоря, православная цивилизация встречается в ХХ и ХХI веке с Западом как «другим» используя 
единственно оправданное нравственное средство3 – этику жертвенности, способную возвести и 

2 Согласно В.Хьосле в этой структуре наличествуют три элемента: 1) универсальная идея; 2) собственная история и 3) 
отношение к «другому» (другим идентичностям) [17, с. 178].  
3 Речь идет о том, что ни «иродианство» Петра I, задумавшего трансформировать «православное мировое государство» в 
часть новоевропейского западного мира, ни «русский коммунизм» как синтез русской судьбы и технологических продук-
тов западного общества, нельзя признать подлинным «ответом» православной цивилизации на «вызов» Запада как то счи-
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собственную и идентичность Запада на уровень духовной общности. И это при том, что западная 
цивилизация и возводимая ею глобальная архитектура основывается на «этике прав человека», ко-
торая предполагает лишь одну единственную верно сконструированную идентичность «цивилизо-
ванного завоевателя» (А.Бадью): «становись таким, как я, и я буду уважать твое отличия» [23, с. 
44]. Но вопрос в том, останутся ли народы православной ойкумены самими собой после глобальной 
социально-экономической, политико-институциональной, культурной, а главное, мировоззренче-
ской трансформации проводимой Западом?  

Итак, в качестве выводов напрашивается: 1) рассмотрение социокультурной идентичности 
как объективной характеристики цивилизационного бытия, может осуществляться при категориза-
ции цивилизации посредством тезиса о проективности её исторического пути; 2) сам проект во-
сточнохристианской цивилизации предполагал «производство»: цельной личности, духовно-
интегрированного соборного коллектива и этические технологии по интегрированию (в т.ч. право-
славную гетерологию) и трансценденции земного порядка существования; 3) поствизантийский 
проект выражен в форме четырехразрядной  культурной деятельности при субстантивировании ре-
лигиозной компоненты; 4) социокультурная идентичность конституируется как иерархическая 
структура с подчеркнуто универсальной нормативностью, при этом оппонируя иные, не пневмиче-
ские варианты собирания человечества в единый субъект.   

  
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

1. Али Т. Столкновение цивилизаций: Крестовые походы, джихад и современность. – М.: Астрель; 
АСТ, 2006. – 528 с. 

2. См. напр. соответствующие тематические сборники статей российских авторов: Глобализация. 
Конфликт или диалог цивилизаций? – М.: Изд. дом «Новый век». Ин-т микроэкономики, 2002. – 
364 с.; Диалог цивилизаций. Повестка дня. – М.: ИФ РАН, 2005. – 145 с.; Цивилизации. Вып. 7: 
Диалог культур и цивилизаций. – М.: Наука, 2006. – 278 с.  

3. Хантингтон С. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности. – М.: ООО «Изда-
тельство АСТ»: ООО «Транзиткнига», 2004. – 635 с.  

4. Балібар Е. Ми, громадяни Європи? Кордони, держава, народ. – К.: Вид. „Курс”, 2006. – 354 с.  
5. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. – 603 с. 
6. Штомпель О.М. Социокультурный кризис (теория и методология исследования проблемы). – Ро-

стов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999. – 226 с.  
7. Василенко И.А. Политическая глобалистика. Учебное пособие для студентов вузов. – М.:  Логос, 

2000. – 360 с.    
8. Ерасов Б.С. Цивилизации: универсалии и самобытность. – М.: Наука, 2002. – 524 с.   
9. Скворцов Л.В. Субъект истории и социальное самосознание. – М.: Политиздат, 1983. – 264 с. 
10. Напр.: Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование: Учебное пособие. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2001. – 416 с.; Луков В.А. Социальное проектирование: учеб. пособие. – 6-е 
изд., испр. – М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2006. – 240 с. 

11. Здесь укажем на работы украинского и российского авторов: Кримский С.Б. Під сигнатурою 
Софії. – К.: Вид. дім. „Києво-Могилянська Академія”, 2008. – С. 178-190; Кантор К.М. Два про-
екта всемирной истории// Вопросы философии. – 1990. - № 2. – С. 76 – 86; Он же. Двойная спи-
раль истории: Историософия проектизма. Т.1: Общие проблемы. – М.: Языки славянской куль-
туры, 2002. – 904 с.; Он же. Глобализация? – Да! Но какая?// Вопросы философии. – 2006. - № 1. 
– С. 25-37. Правда, в последней статье Карл Моисеевич Кантор несколько скорректировал свою 
позицию в направлении признания иных вариантов проективности, в том числе, – глобальной.  

12. Кантор К.М. Двойная спираль истории: Историософия проектизма. Т.1: Общие проблемы. – М.: 
Языки славянской культуры, 2002. – 904 с.  

13. Русская доктрина (Сергиевский проект)/ Под ред. А.Б.Кобякова и В.В.Аверьянова. – М.: Яуза-
пресс, 2007. – 864 с. 

14. См.: Проект Россия. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 319 с.; Проект Россия. Вторая книга. 
Выбор пути. – М.: Эксмо, 2007. – 448 с. 

15. Здесь нужно оговорить место марксистско-ленинского и сталинского проектов в становлении 
цивилизации. Например, Юрий Пивоваров видит в марксизме-ленинизме своеобразное допол-
нение к двум другим идеологиченским звеньям цивилизационного формообразования: «Москве 

тал А.Дж.Тойнби.  [22, с. 147]. Прежде всего, с т.з. устойчивости самой социокультурной идентичности.  
 156 

                                                                                                                                                               



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
– Третьему Риму» и «Православию. Самодержавию, Народности», причем в виде реализации 
исторической, евразийской по масштабам, задачи конституирования народности институтом 
коммунистической Власти. – Пивоваров Ю.В. Полная гибель всерьез: Избранные работы. – М.: 
РОССПЭН, 2004. – С.182-189. При этом Пивоваров прекрасно понимает духовную природу 
связи («внутренней, сущностной, органической» ─ в его терминах) социальных элементов, ко-
торую пыталась породить православная цивилизация при строительстве империи, как и то, что 
такая связь (вспомним хотя бы ГУЛАГ) внутри советского целого попросту отсутствовала.  

16. Аверинцев С.С. Византия и Русь: два типа духовности// Аверинцев С.С. Другой Рим: Избранные 
статьи. – СПб.: Амфора, 2005. –  С. 315 – 357.   

17. Гьосле В. Третій світ як філософська проблема// Гьосле В. Практична філософія у сучасному 
світі. – К.: Лібра, 2003. – С. 145-179. 

18. Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в ХХI веке. – М.: Логос, 
1998. – 392 с.  

19. Бахтин М.М. Философия поступка // Бахтин М.М. Работы 20 – 30-х годов. – К.: Next, 1994. – С. 
9-68. 

20. Бахтин М.М. Из рукописей 1970-1971 годов// Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – 
М.: Искусство, 1979. – С. 336-360.  

21. Малахов В. Етика спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 400 с.  
22. Тойнбі А. Дж. Дослідження історії. Том 2. – К.: Основи, 1995. – 406 с.  
23. Бадью А. Этика: Очерк о сознании Зла. – СПб.: Machina, 2006. – 126 с. 
  

SUMMARY 
This article is devoted to the problem of the socialcultural identity of eastchristianity civilization as a 

characterized her historical being. Methodological analysis of this  problem demonstrated such circum-
stance: socialcultural identity is constituted in the course of relating design which civilization, as a subject 
of history, set in front of itself.    

І.І. КАПРІЦИН 
 

ТИБЕТСЬКИЙ БУДДИЗМ КАГЬЮ У МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИНАХ УКРАЇНИ 
 

Суспільні процеси сучасного західного світу є такими, що порушують сталі уявлення минуло-
го. Прикметами сучасності, поряд з глобалізацією та системною кризою технократичної цивілізації, 
стало відродження релігійності європейської культури, яка донедавна вважалася прагматичною та 
наукомислячою. В умовах розчарування ідеями сцієнтизму та проблемності традиційного для Захо-
ду християнства, духовний вакуум Європи почав заповнюватися духовними феноменами, що мають 
неєвропейське походження. 

Історично культурні взаємини між Заходом та Сходом коливаються між полюсами міжкуль-
турної інтеграції та ізоляціонізму, які можуть бути представлені як періоди змістовних запозичень, 
що перемежалися з періодами рутини, коли нововведення засвоювалися на побутовому рівні куль-
тур. Глобалізація маніфестує входження західного світу у чергову фазу інтеграції [12,143].  

Процес культурних запозичень тибетського буддизму з боку європейської культури почався у 
ХІХ сторіччі, коли транснаціональні компанії (Ост-Індійська та ін.) для отримання допоміжних ва-
желів керування колоніальним азіатським населенням ініціювали вивчення буддизму західними 
науковцями. Але кризовий стан західного світу призводить до поширення буддійських ідей у межах 
самої європейської цивілізації. Цікаво, що європейська інтелектуальна еліта при фактичному запо-
зиченні орієнтальних духовних компонентів (побутування у лексиконі європейців понять карма, 
інкарнація, реінкарнація, та ін.) не була одностайна у відношенні їх залучення, до прикладу, І. Ґете 
видав «Зхідно-Східний Диван» (West-Ostlicher Diwan, 1819), К. Бальмонт зробив переклади «Життя 
Будди» Ашвагхоши, староіндійського поета і драматурга, що жив у І столітті [1,42-551], разом з 
тим, Р. Кіплінг вважав, що у зв’язку з колоніальною  конфронтацією синтез культур не можливий, 
К. Г. Юнг (на прикладі Дзен) також обережно висловлювався про здатність європейців розуміти та 
використовувати східні культурні конструкти [11,327].  

За минулі роки буддизм став визнаним соціальним компонентом західного суспільства. Ви-
значальними факторами, що вплинули на широке захоплення буддизмом у країнах Заходу, «є за-
хідна … філософія і психологія (головним чином екзистенціалізм і психоаналіз)» [9,193]. На нашу 
думку, впливовими у цьому є й міграційні процеси, мобільність сучасного населення (анклавування 
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східних культур на Заході, переміщення на Схід західних спеціалістів у зв’язку з переведенням ви-
робництв). 

Серед різних буддійських течій, поширених сьогодні на Заході, тибетська традиція Карма Ка-
гью займає одне з провідних місць за кількістю європейських послідовників. Карма Кагью прина-
лежна до тантричних традицій ваджраяни, взаємодія її з європейською культурою, актуалізувала 
певні неточності щодо мисленевої моделі буддизму взагалі та тантричної його гілки, що склалися 
на Заході [8,133-135].  

На рівні соціальної діяльності буддизм постає як суспільна та гносеологічна альтернатива мо-
делі жорстко регламентованого суспільства. Як система він формувався у атмосфері діалогічності 
та взаємозбагачення з іншими системами думки, та згодом набув тієї життєздатності, яка забезпечує 
його функціональність до сьогодні. У сфері соціального досвіду Заходу буддизм виступає як бага-
торівнева, функціональна система гармонізації відносин людини із світом, яка ґрунтується на заса-
дах вчення Будди Шакьямуні. Його підсистема надзвичайно розгалужена, найбільш затребуваними 
у західному світі є релігійно-практична, морально-етична, психологічна та філософсько-соціальна 
складові. На цьому тлі Карма Кагью як тантрична традиція, використовуючи увесь потенціал буд-
дійського вчення, відповідає потребам неупередженої частки європейського населення, загальними 
ознаками якого є: рефлексивність, критичність мислення,  «імунітет» щодо релігійних феноменів, 
які наполягають на вірі у наївні догми, самостійність як схильність спиратися на власні сили у ви-
рішенні життєвих проблем, ─ з іншого боку, прагматичність цієї верстви врівноважена пошуком 
практичної духовності, апелюванням до енергетичної складової усіх явищ та ідеалістичним потягом 
до осягнення позачасового смислу життя.  

Інтегруючись у європейський культурний простір, Кагью демонструє збалансовану систему 
по параметрах «вчення»-«обрядовість»-«організація» [2,67], що наближує її до інституційно-
впорядкованих умовно релігійних явищ. «Умовно релігійних» на тій підставі, що Кагью на Заході 
хоч і здатна виконувати типово релігійні функції, все ж немає підстав вважати релігійну частку до-
мінуючою поряд з медитативною практикою чи філософією. Таким чином, будучи вираженням по-
треб певної верстви населення, Кагью на Заході має об’єктивні та суб’єктивні засади, що робить цю 
буддійську традицію природнім компонентом сучасного буття європейської культури. 

З початком деструктивних процесів на теренах СРСР Україна отримала виключну можливість 
будувати свою державність з урахуванням тисячолітнього досвіду. На сьогодні наша країна має 
статус полірелігійної держави, де офіційно зареєстровано понад сто релігійних течій та близько 
тридцяти трьох тисяч релігійних організацій. За таких обставин дуже важливим постає питання мі-
жконфесійного порозуміння. Тому у сучасній бутності української культури актуальним є питання 
взаємовідносин буддизму Кагью з традиційним православ’ям. Загалом, на протязі співіснування 
православна церква виказує дві позиції відносно буддизму: критичну та «ліберальну», ─ але 
об’єднуючою ці відношення є зверхня, «христоцентрична» точка зору на буддизм як на «нерозви-
нене» християнство [9,298]. Зауважимо, що традиційність не розглядається нами як синонім біль-
шості, хоч би тому, що «православна більшість України» має непереконливу перевагу по відношен-
ню до інших релігійних рухів України. Статистично православне християнство становить 51,5% від 
загальної кількості релігійних організацій, 67% населення відносить себе до православного віро-
сповідання, але при цьому не може визначити свою церковну приналежність, що на думку дослід-
ників, зокрема Л.О. Філипович, розкриває скоріше культурну самоідентифікацію опитаних, ніж їх 
релігійну належність. Окрім того, міф про «православну Україну» не має юридичної сили, за стат-
тею 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» усі релігійні організації відо-
кремлені від держави, тому формулювання «православна Україна» є юридично некоректним [4,2]. 
Реально Україну визначали та визначають характеристики поліетнічності та, як наслідок, полікон-
фесійності. Фактично християнство переживає кризу, яка почасти зв’язана з загальносвітовою кри-
зою держави, тому що здавен обслуговує державні потреби [3,70]. Крім того, християнська церква 
народилася та сформувалася у імперські (давньоримські) часи, тому має певні труднощі з інтегру-
ванням своєї монархічної структури до демократичної структури сучасної європейської державнос-
ті. Курс взятий на корисливість православної церкви у ХVII сторіччі, акумулювання матеріальних 
цінностей постійно спричиняє майнові суперечки, провокуючи подальший поділ на ще більшу кі-
лькість церков. У умовах втрати певної частини суспільного «запиту», що обумовлено вказаними 
чинниками, тривалою секуляризаційною політикою світської влади та сцієнтизмом, християнська 
церква більше зайнята вирішенням власних проблем, ніж з’ясуванням відносин з маргінальною, 
малочисельною «сектою» тибетського буддизму. Тобто, відносини християнства та буддизму Ка-
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гью у культурному просторі України ілюструють діалектичне співіснування, єдність, взаємозумов-
леність заперечення старого і ствердження нового, що виступає як свідома діяльність людей, що 
переслідують притаманні їм цілі, сприяючи якісному оновленню конкретної соціальної системи, 
«виходячи з потреб її подальшого розвитку, на основі співпадаючих з нею інтересів і цілей визна-
чених груп людей … чи окремих особистостей» [6,26].    

Орієнтальний сегмент* духовної культури сучасної України, окрім різних напрямків буддиз-
му, представлений кришнаїзмом, різними напрямками йоги, даосизмом, суфізмом та ін. Поряд з орі-
єнталістикою реанімується широкий інтерес до магії, окультизму, шаманства. Але згодом,  коли "хміль 
ірраціоналізму" дев’яностих років ХХ ст. спадає, не дивлячись на початкові здобутки, саме повітря раці-
ональної Європи виявляється «згубним» для багатьох східних явищ. Відбувається верифікація орієнталі-
стичних «пропозицій» із усіма шарами західної культури. Першими втрачають позиції феномени, що не 
зуміли зректися своєї екзотичності (приміром, кришнаїзм): сарі, голені голови, «тулумбасики» і т. ін., що 
задовольняли в основному потреби європейців з демонстративним типом особистості. Другими ─ вчення, 
що є винятково інтелектуальними (Блаватська, Агні-Йога, Крішнамурті), тобто ті, що не мають вивіре-
них часом практичних засобів самореалізації, третіми – ті, що дискредитували себе нестриманістю сво-
їх лідерів. Зокрема, падінню авторитету Раджніша (Ошо), сприяла його пристрасть до коштовних речей, 
конфлікти з законодавством.  

Наведений аналіз зовсім не означає, що згадані напрямки зникли з духовної арени Європи, але ці 
причини, поряд з багатьма іншими, викликали значне зменшення кількості їхніх шанувальників. Згадані 
вище духовні феномени, знайшовши свої місця на рівні «культури» і «громадянського суспільства», пос-
тали перед проблемами рівня державної «акредитації», що пред'явив свої критерії добору, серед яких 
висувалися: лояльність, толерантність, «гарні  рекомендації» від історії. 

Проникнення та інтеграція буддизму Кагью у європейський світ говорить про глибину змін у 
питанні культурного самовизначення сучасного населення. Розглядаючи специфіку міжконфесій-
них відносин, суб’єктом яких  

виступає Кагью, скористуємося теоретичними напрацюваннями Л.О. Волової, яка виділяє у 
якості суті цього виду суспільних відносин встановлення, підтримання та зміни зв’язків між конфе-
сіями. Авторка ділить ці відносини на дві великі групи: конструктивні та деструктивні [5,6]. Розк-
риваючи міжконфесійні відносини Кагью на Україні та у західному світі, зазначимо їх конструкти-
вний характер, підтверджуючи це тим, що за п'ятнадцять років свого побутування в Україні Кагью 
не мала жодних прецедентів «з’ясування відносин» з іншими конфесіями. За нашим розсудом, за-
порукою цьому є: по-перше, відсутність прозелітизму, змагальності з іншими релігіями, по-друге, 
чітке спрямування на духовну практику з униканням зайвого теоретизування, намагань викласти 
словами відчуття, емоції, та інші мінливі стани буття, що відсікає «диспутивний» контингент «шу-
качів істини», по-третє, важливим чинником є й те, що Кагью не має будь яких майнових претен-
зій до інших релігій, що, наприклад, є головною причиною судових розслідувань між християнсь-
кими конфесіями.   

Умоглядно, поліконфесійність несе у суспільство благополуччя, але реальність несталої у по-
літичному сенсі держави виявляє усі грані цієї якості. Мінливість політичного життя [7,164-167], 
яке залежить в свою чергу від економічного та інших чинників, впливає на функціональність орга-
нів влади, що несуть відповідальність за духовний простір регіонів та держави в цілому. Тому ста-
більність органів нагляду за діяльністю релігійних організацій виступає запорукою професійності, 
обізнаності посадовців, які приймають важливі рішення, що є детермінантою оптимізації цивілізо-
ваної розбудови духовного простору України.  

Нагальною потребою державного рівня є прийняття нового Закону України «Про свободу со-
вісті та релігійні організації», який би відповідав сучасному рівню суспільства. У діючому законо-
давстві, прийнятому майже п'ятнадцять років потому (ще до проголошення незалежності), бракує 
дієвих механізмів захисту громадян від духовно-деструктивного впливу. Наприклад, російське ре-
лігійне законодавство було посилене. В наслідок цього, найбільш деструктивні секти були юридич-
но заборонені. Фахівцями відповідного держдепартаменту констатується легалізація заборонених у 
Росії релігійних організацій у більш ліберальних умовах України. 

Потенційно значущим для міжконфесійної злагоди є питання відносин держави та суб’єктів 
релігійної діяльності, оскільки деклароване відокремлення релігії та держави фактично порушуєть-
ся самими державотворцями, особливо у передвиборчі періоди. Є сенс розробити таку систему пра-
вовідносин, при якій були б захищені інтереси усіх сторін: держави, релігійних, громадських орга-
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нізацій та пересічних громадян. Тому удосконалення законодавчої бази правовідносин суб’єктів 
релігійної діяльності є ще одною запорукою стабілізації суспільства. 
* Іслам нами не розглядається, оскільки він не є нетрадиційним явищем для українського суспільства. 

З урахуванням вищенаведеного у якості мисленевої моделі духовного стрижня українського 
суспільства вже не можуть виступати поняття «національна церква» чи «національна релігія». З ро-
зсуду міжконфесійної згоди є сенс сформувати національну ідею з опорою на дані не тільки давньої, 
а й новітньої історії, залучаючи увесь конструктивний загал духовних течій сучасної України.   

Узагальнюючи попереднє дослідження, треба зупинитися на значенні буддійської тибетської 
традиції Карма Кагью, як стабілізатора українського суспільства. Ця функція є особливо значною в 
умовах полієтнічного та поліконфесійного суспільства, що перебуває у процесі формування націо-
нальної ідеї, коли превалюють відцентрові тенденції, і особливо великим є попит на гуманістичну, 
інтегруючу, перевірену віками систему розвитку свідомості ─ систему, яка в той же час, відповідає 
реаліям сучасного світу, розкриваючись майже в усіх формах суспільної свідомості, не утягуючись 
у вирій політичних баталій, пропонує практично-філософський підхід до усвідомлення буття. 

В умовах розвитку буддизму традиції Кагью на Заході, подальшої розробки потребує питання 
ймовірних трансформацій традиції у культурному полі України.  
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SUMMARY 

The socially-philosophical analysis of interconfession relations of cooperation of buddhistic Tibet 
tradition of Karma Kag'yu and spiritual space of Ukraine is made in the article. 

 
                                                                              С.І. БІЛАН  

 
ФІЛОСОФСЬКА РЕФЛЕКСІЯ  ─ ДЖЕРЕЛО  ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ІСТОРИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
Сучасна філософія містить у собі широкий спектр підходів до розв’язання проблем людського 

життя. Безсумнівним є факт активного творчого життя філософії XX століття, плідного діалогу різ-
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них течій і шкіл навколо болючих проблем сучасності.  Входження філософії  у XXI століття су-
проводжується також  і певним поверненням до  абсолютів, ідеалів, вічних людських цінностей.  
В.Лекторський слушно вказує що,  філософія не тільки зберігає своє місце в культурі, її значимість 
зростає, зберігається необхідність критичної рефлексії...” [12, 4-5]. Соціально-філософський аналіз 
розвитку історичного мислення дає підстави стверджувати, по-перше, про наявність  тісного взає-
мозв’язку філософського і історичного знання, мислення та їх структурних компонентів, оскільки в 
структуру філософського знання входить діалектика, етика, естетика, філософська антропологія, 
історія, а на основі осмислення суспільства виникають соціальна філософія, філософія історії, ет-
нофілософія, культурологія,  філософія релігії, права та ін., по-друге, про подібність функцій істо-
рії, філософії, освіти.  

Сучасна реальність характеризується суттєвими змінами в системі цінностей, що обумовлено 
формуванням нового типу відносин у суспільстві, новими явищами в культурі, які надають великі 
можливості для оптимізації реалізації прихованого потенціалу особистості. Це свідчить, що процес 
соціальної модернізації та державотворення в Україні залежить  від стану справ у національній 
освіті, адже, „...сформувати покоління свідомих громадян ─ почесне завдання освіти”[10, 3], в тому 
числі і історичної освіти [ 13, 3]. Метою даної статті є визначення детермінантів оптимізації розви-
тку історичної освіти та  історичного мислення учнівської молоді в умовах становлення незалежної 
України. 

Вирішення сучасних важливих проблем  вимагає нового рівня рефлексії, філософського мис-
лення, „... без якого вихід із кризового стану неможливий, ... а засвоєння філософського способу 
розуміння світу дозволяє орієнтуватись у сучасній дійсності[12,6] та визначити стратегію майбут-
нього. Ураховуючи, що філософія виконує світоглядну, гносеологічну, методологічну, інтегратив-
ну, аксіологічну, культурологічну, критичну функції, позитивна роль прогресивних філософських 
ідей, нових способів розуміння світу у суспільстві безперечна.  З цього  випливає її фундаментальна 
роль у розвитку і обґрунтуванні культури людства в цілому і її складових, особливо в оптимізації 
процесу створення і визначення перспективи  розвитку суспільства соціального прогресу, в якому 
система освіти, її складова – історична освіта є важливими факторами соціального розвитку.  

Філософська рефлексія є важливою детермінантою розвитку історичного мислення. По-
перше, рефлексія є принципом людського мислення, направленого на осмислення, усвідомлення 
власних форм і передумов, предметний  розгляд самого знання, критичний аналіз його змісту і ме-
тодів пізнання.  Це особливий спосіб осмислення історичних реалій, розуміння світу,  цілісне уяв-
лення про світ, явища, їх історичний розвиток, тенденції поступу,  що синтезує в собі науково-
теоретичний, духовно-практичний і ціннісний компонент, вивчає загальні проблеми існування сві-
ту, шукає ідеї у минулому, тобто в історичному часі. “Філософія, ─ відзначав Гегель, ─ займається 
не окремими ситуаціями, а загальним мисленням, оскільки проникає в ціле [7, 66]. З’ясовуючи ці 
проблеми на теоретичному рівні, філософія має фундаментальний світоглядний потенціал, сприяє 
формуванню узагальненого погляду на світ, обґрунтовує і з’ясовує зміст і значення життєвих пріо-
ритетів,  цінностей, формує ідеали людини,  стратегію розвитку життя.  

По-друге, важливою функцією філософії є її здатність за допомогою свого інструментарію 
створювати понятійний апарат, проникати в сутність явищ, з’ясовувати об’єктивні, закономірні 
зв’язки між ними. Завдяки дослідженню загальних проблем пізнання філософія озброює людину 
орієнтирами в пізнавальній діяльності, критеріями та ознаками правильного руху на шляху до на-
дійних, достовірних знань. Тому філософія має теоретико-пізнавальну або логіко-гносеологічну 
функцію. Кожна філософська концепція  є поглядом на світ, являє собою метод пізнання. Методо-
логічна ж  функція полягає в тому, що її основоположні принципи, закони, понятійний апарат мо-
жуть бути використані у будь-яких сферах наукового пізнання, в тому числі і в освіті і в історії, як 
загальні методи дослідження тих чи інших явищ. Один з них, зв'язаний з функціонуванням філосо-
фії як загального методу, що спрямовує постановку проблеми, створення більш раціональної мис-
леної  моделі певного явища і   майбутнього в цілому.  

По-третє, давно помічено, що існує зв’язок між рівнем розвитку філософії і рівнем розвитку 
свободи людини, політичної культури суспільства. Філософія створює сприятливий грунт для цього 
через розвиток духовних підвалин суспільства, через збереження, трансляцію традицій. Тому філо-
софія набула важливу соціально-практичну і виховну функцію, яка тісно взаємопов’язана із  куль-
турологічною функцією. Культурологічна функція передбачає експлікацію, раціоналізацію та сис-
тематизацію. Аксіологічний характер філософських знань виявляється у допомозі людині визначи-
ти цінності і самоцінності життя, моральні принципи, гуманістичні ідеали. Це особливо важливо в 
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умовах загострення глобальних проблем сучасності, коли актуальними стають світоглядні аспекти 
різних видів діяльності. Функція раціоналізації  проявляється у переведенні у логічну, поняттєву 
форму, а також систематизацію й теоретичне відображення сумарних результатів людського  досві-
ду у всіх його формах.  

По-четверте, філософія відіграє інтегративну функцію, яка полягає в об’єднанні, узгодженні 
практичного, історичного, пізнавального і ціннісно-орієнтованого досвіду життя людини, культур-
но-освітянської і виховної функції. Інтеграція філософії передбачає поновлення всіх її функцій і 
концептуальне поєднання, конструктивний діалог між філософськими напрямками та школами. Це 
вимагає тісного взаємозв’язку філософії, культури, освіти, історії, інтеграційних і інноваційних 
процесів в культурі і освіті. Реалізація цієї функції філософією убезпечить від однобічного світос-
поглядання. І в цьому сенсі був правий  В.Віндельбанд, коли стверджував, що філософія залучає до 
духовних цінностей, до усвідомлення цілей і сенсу життя [ 4, 468-469].  

Філософія сприяє розгортанню великої і плідної критично-рефлексійної роботи, поєднує про-
гнозуючу і критичну функцію. Аналізуючи роль філософії у сучасній культурі учасники дискусії на 
сторінках журналу „Вопросы философии” висловлювали думку, щодо її ролі в пошуку нових основ 
людської діяльності,  в подоланні кризових явищ в розвитку суспільства, у формуванні світогляду 
учнівської молоді у процесі  викладання філософії у середній школі, [12, 6] . Інтеграція історичних і 
філософських знань у змісті  освіти, оптимізує процес розвитку історичного мислення учнівської 
молоді. 

Усі названі функції мають як індивідуально – особистісне, так і суспільне значення. Все вище 
зазначене, обумовлює виконання філософією своїх  функцій, що є важливою детермінантою опти-
мізації розвитку історичного мислення. 

Філософія зайнята осмисленням проблем, які постають у кожну культурно-історичну епоху на 
новому якісному рівні. Одна з них ─ освіта і навчання. Філософська рефлексія цієї проблеми була 
актуальною завжди. Свого часу Дж. Дьюї наголошував на тому, що суспільство існує у передаванні  
історичного досвіду і спілкуванні. А для збагачення  і спілкування потрібний інтелектуальний за-
ряд..., який він бачив в освіті [11, 9-10]  Завдяки діяльності Дьюї наявність „ філософії освіти” була 
визнана обов’язковим виміром компетентної, відповідальної практики в освіті.  

Наступна детермінанта розвитку історичного мислення учнівської молоді нами бачиться у ви-
ході на   філософію освіти. Ведення дискусії з проблем  становлення філософії освіти свідчить, по-
перше, про визнання важливості ролі філософії освіти і необхідності її інституціоналізації, розроб-
ки філософсько-освітньої проблематики й узагальнююче її вивчення, яке може вестися у різних ви-
мірах,  по-друге,  про актуальність  історико-філософської рефлексії, вироблених у різні культурно-
історичні періоди філософсько-педагогічних ідей, необхідних для вирішення  сучасних проблем, які 
виникають в умовах  трансформації  українського суспільства, формування посткласичної філософ-
сько-освітньої парадигми в контексті історичного розвитку освітньої теорії та впровадження її в 
практику. По-третє,  філософська рефлексія повинна набути особливо важливого значення в стано-
вленні освітньої системи, оскільки взаємодія між філософією і освітою завжди відігравала суттєву 
роль у розвитку людства, а нестача як філософських так і специфічних знань не дозволяє осмислити 
і спрямувати педагогічні інноваційні процеси. Це вимагає більш чіткого визначення предмету, ха-
рактеру філософії освіти, місця серед інших галузей знань, взаємозв’язку з іншими науками, зна-
чення даної науки для практичної діяльності, її зв’язку з новою філософсько-освітньою парадигмою 
та сучасними реформаційними процесами  в Україні.  

У сучасний час проблемам пошуку ціннісних орієнтацій освітніх систем, обґрунтуванням орі-
єнтирів, шляхів, засобів,  реформування,  впровадженням демократичних засад освіти присвячені 
дослідження провідних науковців України таких, як В.Андрущенко, І. Зязюн, М.Михальченко, 
В.Кізіма, В.Кремень, В.Лутай, М.Левківський, М.Микитюк, І.Підласий, Л.Горбунова, М.Романенко, 
В.Воловик, С.Подмазін, О.Тягло, І.Надольний, В.Скотний, С.Кульчицький, Джуринський та інші. 
Вченими порушено  широкий спектр проблем, які позитивно вплинули на процеси реформування 
системи освіти: роль філософії освіти,  філософії педагогіки в реалізації національної доктрини роз-
витку освіти України у ХХІ столітті [ 14],  [5,6]; модернізація змісту освіти,  виділення її компонен-
тів, утвердження демократичних засад освіти,[1,2], зміна технологій реалізацій змістових компоне-
нтів освіти, роль культурної парадигми у змісті освіти[3, 58-59 ] та інші. Незважаючи на позитивні 
реформування в системі освіти, не применшуючи ролі результатів досліджень сучасних вчених,  
питання системного науково-теоретичного обґрунтування проблеми в цілому, розробка проблем 
філософії освіти, філософії педагогіки було і залишається актуальним для сьогодення. 
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 По-перше, найважливішого значення набуває дослідження питання про становлення сучас-

них методологічних засад дослідження  філософії освіти, що є основою для здійснення комплексно-
го підходу до вирішення проблем сучасної освіти, у першу чергу  відносно виконання завдань  гу-
манізації, гуманітаризації її змісту, соціокультурних особливостей, визначення сучасного аксіологі-
чного,  праксеологічного  підґрунтя освіти  та її галузей, ролі, функцій та їх місця   у суспільстві 
ХХІ століття і перспективи його розвитку.  

По-друге, не менш важливим є продовження формування мети, завдань, цілей освіти, які б 
передбачали мету реформування ─ інтеграцію до світової системи освіти, до Європейського прос-
тору,  неперервність освіти, якість, доступність, передачу досвіду, адаптацію до  потреб людини і 
вимог демократичних суспільств. Зміст освіти, її компонентів, в тому числі і історичної освіти по-
винен відповідати найновішим досягненням сучасної науки, культури і соціальної практики і бути 
спрогнозований на відновлення і збереження людських цінностей, історичного досвіду, культури, 
толерантності, збереження навколишнього середовища та на формування громадських якостей, де-
мократичного світогляду. Традиційно складовими компонентів залишаються знання, вміння, цінні-
сні орієнтації, зміст яких, на нашу думку,  потребує уточнення, врахування специфічних компетен-
тностей, соціальної практики, які повинні бути  реально відображені  в освітніх стандартах.  

По-третє, реалізація мети потребуватиме  удосконалення матеріально-технічної бази освітніх 
установ, а значить системи фінансування, механізму залучення ресурсів, удосконалення норматив-
но-правової бази, взаємовідносин держави і системи освіти. По-четверте,  для досягнення цілей  
необхідно забезпечити необхідний рівень підготовки спеціалістів, здатних до ефективної діяльності 
та створення якісних підручників і науково-популярної літератури для усіх учасників педагогічного 
процесу, що сприяло  б становленню свідомості у процесі освіти. Досягнення принципово нового 
рівня якості підготовки фахівців і перепідготовки педагогічних, керівних кадрів ─ є нагальною пот-
ребою сьогодення, необхідною умовою формування педагогічного мислення, яке б відповідало су-
часним реаліям, тенденціям освітнього простору. Підготовка фахівців з „ філософії освіти”, вивчен-
ня цього предмету педагогами оптимізує процеси реформування у системі освіти. Реалізації цих 
завдань повинні передувати системні дослідження психолого-педагогічних та інших наук, їх інтег-
рація філософією освіти і моделювання варіантів рішень проблеми, розробка  диференційованих 
навчальних програм для різних категорій – суб’єктів педагогічного процесу.  

Розглядаючи філософську рефлексію важливим джерелом для визначення стратегії розвитку 
історичної освіти,  варто відмітити, що проблема модернізації мети, завдань, цілей, змісту історич-
ної освіти буде залежати від модернізації мети, завдань, цілей, змісту освіти. Інтеграція історичних, 
філософських знань, громадянського досвіду у змісті  освіти оптимізує процес розвитку історично-
го мислення учнівської молоді.   Формування цього явища повинно здійснюватись на основі інтег-
рованого комплексного вивчення проблеми психолого-педагогічною, соціологічною, історичною та 
іншими науками, на основі досягнень світової та національної культури, педагогічної практики і 
педагогічного досвіду у взаємозв’язку з філософією освіти, філософією історії, українською філо-
софією, концепцією національної історичної освіти. Лише глибокий філософський аналіз дозволить 
розкрити основні сутнісні характеристики явища, його компонентів, діалектику взаємозв’язків, по-
яснити взаємовідношення між частиною і цілим, тобто освітою і історичною освітою, задати на-
прямки вивчення освітніх феноменів,  активізувати розробки проблем філософії освіти, історичної 
освіти в Україні. Методологія дослідження повинна будуватись на взаємопроникненні системно-
діяльнісного, ціннісно-орієнтаційного, парадигмального та інших підходів при активній взаємодії 
вчених-науковців, вчителів-практиків, максимально приближеною до реальності шкільного життя. 

У кожну історичну епоху виникають нові засоби вирішення проблем. Велика кількість вчених 
вважають, що важливу роль  у розвитку складних систем відіграє синергетика, система принципів 
якої сприяє плюралістичності у розв’язанні освітніх суперечностей.  Синергетична модель освіти 
повинна, на нашу думку,  включати наступні компоненти. По-перше, відкритість освіти і творчий 
характер навчання. Світоглядна інтерпретація ідей синергетики може служити основою відкритого 
і цілісного сприйняття і усвідомлення світу. По-друге, розвиток інтеграції різних способів пізнання 
людиною світу: мистецтво, філософія, міфологія, науки і ін. з метою збільшення творчого потенці-
алу людини. Предметна диференціація сприяє репродуктивному характеру мислення і не забезпе-
чує цілісне засвоєння. Вивчення комплексних навчальних дисциплін сприятиме закріпленню 
зв’язків між минулим досвідом і новим пізнанням. По-третє, розвиток і включення в процеси нав-
чання синергетичних уявлень про відкритість світу, цілісність; взаємозв’язок людства, природи і 
суспільства; когерентності і нелінійності розвитку; хаосу і випадковості як конструктивного почат-
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ку. Розвиток розуміється  не як однолінійний, одно направлений процес, пов’язаний з необхідністю, 
а як процес, який містить в собі можливість вибору одного із шляхів, визначеного випадковістю. 
По-четверте, вільне використання різних інформаційних систем,  бо розвиток можливий лише у 
відкритих системах, які постійно обмінюються інформацією із зовнішнім середовищем. Реконстру-
кція різного роду інформації веде до нових форм організації, упорядкованості, самоорганізації, по-
шуку нових способів синтезу і передачі досвіду новим поколінням та ін. Синергетичний підхід за-
безпечить більш ґрунтовну і повну реалізацію основних дидактичних умов для організації педагогі-
чного процесу,  тому ідеї синергетичної методології є детермінантами розвитку системи освіти і її 
складової ─ історичної освіти, в рамках якої розвивається історичне мислення учнівської молоді. 

На наступних етапах  наукової рефлексії філософія освіти повинна постати засобом інтеграції 
наук, політики щодо управління знаннями в сучасному суспільстві, в ситуації змінності вимірів фі-
лософії освіти не доцільно звужувати її вплив на освітній процес. Варто продовжувати приділяти 
увагу осмисленню феномена людини, дослідженню залежності  змін в системі освіти від суспільно-
економічних перетворень,  особливостей традицій і новаторства у педагогічному процесі, впливу 
освіти на трансформацію українського громадянського суспільства, на рівень національної свідо-
мості і політичної культури молоді та ін. Проблемою залишається, на нашу думку, вивчення цінно-
стей, стилю і культури життєдіяльності європейського суспільства,  перш ніж вони стануть важли-
вим компонентом змісту освіти та застосування інформаційних технологій для реалізації змістових 
компонентів. Потребує удосконалення процес забезпечення якості освіти, яка відстежується за до-
помогою моніторингових досліджень та  ін.  Не менш важливим є створення необхідних умов – за-
цікавленості у результатах реформування та забезпечення свободи дій учасників педагогічного 
процесу.            

Домінантними імперативами сучасної історичної освіти виступають філософія історії, істори-
чна наука, філософія педагогіки, тощо,  в цілому ─ культура, яка включає всі досягнення людства в 
історії свого існування. В.Воловик зазначає, що предметом філософії історії є виявлення факторів, 
які обумовлюють оптимальний розвиток історичної науки [ 6,10],  у цьому, на нашу думку,  полягає 
їх взаємозв’язок. Осягнення особливостей історичного процесу в його єдності та невичерпному ро-
змаїтті, з’ясування низки складних проблем: початку, спрямованості, сенсу і кінця історії, співвід-
ношення універсального, конкретного, конкретно – історичного і архетипного,  центру та перифе-
рії, класичних та некласичних соціокультурних форм, типового й універсального в світовій історії є 
необхідним і важливим  для розуміння суспільства учасниками педагогічного процесу в  його тем-
поральних модифікаціях і трансформаціях. Історію цікавлять локалізовані в просторі та часі суспі-
льні події, процеси, явища, філософію історії ─ цілісні соціокультурні утворення. Історія вивчає 
передусім подієвий, хронологічний шар перебігу змін у різних регіонах планети на різних відтин-
ках часу, філософія – глибинні тенденції та закономірності цих змін. Історична наука прагне  осяг-
нути свій предмет за суто об’єктивним підходом, представити суб’єктивні погляди на факти, філо-
софія історії зосереджує увагу не на чистому об’єкті, а на різноманітних виявах взаємовідношення, 
взаємозв’язку об’єкта і суб’єкта. Філософія історії перебуває на межі філософії та історії,  з одного 
боку філософія історії є беззаперечною і повноправною складовою системи філософського знання, з 
іншого ─ входить в число форм історичного пізнання, тому утворює, на нашу думку, пізнавальну 
установку історичному мисленню. 

Філософія історії  в історичній освіті нами уявляється особливою формою знань про долі 
людського духу в історії, про пошук людиною шляхів свого становлення в конкретних обставинах 
історії. Питання про філософію історії є в певній мірі питанням про людський сенс в історичній 
освіті, питанням про гідність людини, яка живе у конкретній історії. Рефлексія історії не тільки ви-
явить сенс історії, заданий духом і часом конкретної культурно-історичної епохи, а і продукуватиме 
особистісне  освоєння   нового рівня цінностей, ідеалів,  прийняття активної позиції в соціумі і світі. 
Тому з метою оптимізації розвитку історичного мислення в старших класах пропонується вивчення 
історії розпочинати з вивчення  філософії історії, яка складатиметься з онтології і гносеології, а  
потім доцільно звернутись до української філософської спадщини, в якій представлена філософсь-
ко-історична проблематика. Можливий варіант реалізації цієї проблеми у  системі профільних роз-
виваючих занять для поглибленого і більш системного вивчення історії, формування історичного 
мислення. 

Серед чинників, що сприяють розвитку історичного мислення значна роль належить історич-
ній науці. Процес реалізації цього завдання повинен розпочатись з визначення  на державному рівні 
ролі історичної науки у державницькому усвідомленні українського суспільства, у формуванні сві-
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тогляду громадян України. З метою досягнення цих завдань історики-вчені повинні консолідувати  
свої зусилля для визначення мети і ролі їх діяльності в утвердженні суверенності, незалежності Ук-
раїни,  реалізації функцій історичної науки.  У державі повинен бути визнаний теоретичний плюра-
лізм як невід’ємна ознака демократичного суспільства. Важливою проблемою є  продовження роз-
робки наукової методології, критичний аналіз, усунення хибних уявлень, поза наукових тверджень, 
деталізація існуючих методологічних підходів до історичних досліджень, до осмислення того, що 
відбувається на основі власної історії та світового досвіду.  Це зобов’язує  звернутись до вивчення 
традицій в історії історичної науки, до аналізу наукового знання. Адже наша історична наука ре-
презентована такими іменами, як М.Костомаров, В Антонович, М.Драгоманов, М.Грушевський, 
Д.Багалій, Д.Дорошенко, І.Крип’якевич та ін., має досягнення, що становлять гідну історіографічну 
та історіософську спадщину світової історичної науки і гордість української національної історич-
ної школи із стійкими науковими традиціями.  Використання національною наукою методологічних 
та методичних засад українських історичних шкіл для вироблення консолідуючої національної ідеї 
ми розглядаємо як ще одну детермінанту оптимізації формування  історичного мислення та  функ-
ціонування національної свідомості. Відмова від однолінійного розуміння і тлумачення історичного 
процесу, синтез філософсько-історичної думки,  плюралізм, толерантність різних напрямів та шкіл, 
їх взаємодія та взаємовплив повинні сприяти уникненню політико-партійної чи класової тенденцій-
ності у розв’язанні дослідницьких проблем. 

В центрі історичних досліджень історичної науки повинна бути людина, її життя, суспільство, 
культура. Історичне пізнання повинно бути більш комплексним і включати досягнення сучасних 
наук. На основі використання сучасних концепцій, методологічних підходів, методів історичного 
дослідження, використання архівних фондів необхідно дослідити історичні події новітньої історії, 
які викликають суперечки, поглибити вивчення проблем історії України в європейському та світо-
вому контексті. Історична наука мусить стати правдивим віддзеркалюванням української культури. 
Без знання історичної правди неможливо будувати майбутнє.  Важливо розвивати нові напрями до-
слідження, пов’язані з новим становищем України в сучасній світовій та європейській геополітиці, 
проблеми збереження національної культури в умовах глобалізації та інші. 

В основу змісту історичної освіти повинні бути покладені достовірні  історичні факти, переві-
рені за джерелами відомості, адже зміст історичної науки є предметною основою для визначення 
змісту історичної освіти у тій чи іншій ланці, визначення в цьому змісті систем понять за галузями 
історичного знання – соціологічних, економічних, політичних, правових, етнологічних та інших. 
Українські засоби масової інформації повинні активізувати публікації, інформування про результа-
ти дослідження маловідомих сторінок історії.  Наукова історична  література   повинна бути досту-
пною для усіх учасників педагогічного процесу, особливо для педагогів як фактор формування їх 
наукового світогляду.   

Досліджуючи  педагогічний процес, інститут освіти, необхідно звернути увагу на визначення 
сутнісних характеристик явища, виявлення етапів його якісних змін, виділення ідеальних типів,  на 
основі чого будуть виділені істотні риси, досліджуваних явищ, їх структурних компонентів, в тому 
числі і історичної освіти.  На цьому етапі основні характеристики доповнюються специфічними, які 
виділені усередині системи і поза нею. Загальні характеристики складатимуть його якісну визначе-
ність, сприятимуть відокремленню істотного від другорядного, цьому сприятиме генетичний і істо-
ричний підходи. У методологічному плані важливо досліджувати не окремі сторони і властивості 
педагогічного процесу, а вивчати як цілісний соціальний організм із своєю специфікою і зв’язками 
в генезі і розвитку. Системоутворюючими ознаками  педагогічного процесу, інституту освіти, які 
повинні стати важливими об’єктами філософської рефлексії будуть, по-перше,  соціально-значущі 
функції навчання і виховання, по-друге, суспільно вироблені форми аналізованого виду діяльності 
─ установи, групи осіб, по-третє, регулятори цієї діяльності – принципи дидактики,  закони, зако-
номірності. Це свідчить про їх детермінуючу роль в оптимізації розвитку історичного мислення уч-
нівської молоді. 

Таким чином, основним джерелом визначення стратегії розвитку історичного мислення уч-
нівської молоді є філософська рефлексія, що знаходить своє вираження в оптимізації процесу ство-
рення і визначення перспективи  розвитку суспільства соціального прогресу, в якому система осві-
ти, її складова – історична освіта є важливими факторами соціального розвитку;  реалізації філосо-
фією своїх  функцій,  інституалізації філософії освіти як передумови розвитку освітнього простору, 
засобу інтеграції філософії історії, історичної науки, філософії педагогіки та інших наук, які впли-
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вають на зміст освіти і історичної освіти і є важливими детермінантами оптимізації розвитку, вище 
названого педагогічного явища.  

 
ДЖЕРЕЛА ТА  Л1ТЕРАТУРА 

1. Андрущенко В. Філософія освіти XXI століття: пошук пріоритетів //Філософія освіти. ─ 2005. - 
№ 1.  ─ С. 5 -17. 

2. Андрущенко В. Філософія освіти: поняття і предметне поле //В.Андрущенко. Роздуми про осві-
ту: Статті, нариси, інтерв’ю. – К.: Знання України, 2004.─ С.351-366. 

3. Баранівський В.Ф. Збірник наукових праць.: Філософія. Політологія. Освіта і культура. Війсь-
кова справа / Передм. В.С. Муляви; упоряд., переклад на англ.. Л.І.Баранівської. ─ К: „Мілені-
ум”, 2005. ─ 538 с. 

4. Виндельбанд В. От Канта до Ницше. /Пер. нем. под ред. А.И. Введенского.─ М.:  „Канон-пресс”, „ 
Кучково поле”, 1998. ─ 496 с. 

5. Воловик В.І.Філософія педагогіки. ─ Запоріжжя: „Просвіта”, 2003. ─ 152с. 
6. Воловик В.І.Філософія  історії. Курс лекцій. ─ Запоріжжя: „ Просвіта”, 2004. ─  140 с. 
7. Гегель Г.В. Лекции по истории филисофии. Книга первая // Г.Гегель. Сочинения. Т. 9. ─ Л.: 

Партиздат, 1932.─ 313 с. 
8. Глобальні проблеми розглянув всесвітній філософський форум // Освіта України. – 2003. - № 73. ─ С. 

3- 4. 
9. Державний стандарт загальної середньої  освіти: історія: / Проект //Освіта  України. ─ 1997.- № 

30.─ С.3-8. 
10. Державна національна програма "Освіта"/ „Україна” XXI ст / ─ К.: Райдуга, 1994. ─ 61 с. 
11. Д’юї Дж. Демократія і освіта.─ Львів: Літопис, 2003.─ 248 с. 
12. Лекторский В.А. Философия в современной культуре: новые перспективы / Материалы круглого 

стола // Вопросы философии. ─ 2004. -№ 4.─ С.4-7. 
13. Програма з історії України, всесвітньої історії, правознавства для учнів середніх загальноосвітніх 

навчально-виховних  закладів.─К. "Прем 'єр", 2001.─ 138 с. 
14. Романенко М. І. Роль філософії освіти в реалізації національної освіти України у ХХІ столітті // 

http://www.soclab.iatp.org.ua/romanenko.htm 
 

SUMMARY 
The essay is concerned the historical reflection and  historical thinking of study youth. The develop-

ment strategy is defined.   
 

Н.С.  АБАНІНА  
 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФАКТОРІВ  
ВИЗНАЧАЮЧИХ СПЕЦИФІКУ СОЦІАЛЬНОГО ОПОРУ 

 
Швидкість змін соціального опору визначає соціальні інновації та форми соціального опору. 

Їхній вплив на життєвий цикл суспільства обумовлює динаміку соціального розвитку. Відбувається 
руйнація інерційних процесів у суспільстві, що несе у собі загрозу та вимагає аналізу соціального 
опору, як механізму протидії змінам у всіх сферах життя. Визначення якості впливу соціального 
опору на розвиток соціального життя, та визначення методів управління ним робить необхідним ви-
роблення класифікації різновидів його прояву. 

Класифікація факторів виникнення соціального опору в умовах цілісної соціотехнологічної си-
стеми ─ суспільства, передбачає здійснення цілісного аналізу даного явища та визначення залежнос-
ті опору від великої кількості факторів які знаходяться у різних площинах розгортання суспільної 
життєдіяльності. Практичне значення класифікації факторів, які впливають на виникнення соціаль-
ного опору, полягає у структуруванні та формуванні чіткого уявлення про наявні види соціального 
опору, умови, що сприяють розробці теорії та дієвих методів управління соціальним розвитком.  

Метою даного дослідження є побудова класифікації факторів, які визначають специфіку соціа-
льного опору. 

Феномен соціального опору став предметом дослідження представників різних наукових на-
прямків. Проте вони розглядають лише ті його аспекти, які є характерними для кожної специфічної 
галузі. Наприклад, психологи розглядають опір крізь окремого індивіда, соціологи крізь діяльність 
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соціальних акторів (соціальні прошарки, інститути), теоретики управління крізь організаційну сис-
тему. Але ця проблема потребує цілісного дослідження. 

Соціальний опір це соціально-філософське поняття, яке є реакцією соціальної системи на зов-
нішні або внутрішні впливи оточуючого середовища, протистоїть зменшенню якості або руйнуван-
ню соціального життя і спрямована на збереження та розвиток цілісності. 

Теорія пізнання під сутністю будь-яких процесів, явищ, предметів розуміє внутрішню, відно-
сно стійку основу, яка визначає смисл, функціонування та розвиток [7]. Сутність, як правило, про-
являється, крізь різноманітність зовнішніх зв’язків та дій, які характеризують ті або інші внутрішні 
або зовнішні сторони цих процесів, явищ, предметів. 

Досліджуючи сутність соціального опору потрібно визначити ключові установки, які б визна-
чали основні нормативні вимоги, принципи дослідження, які задаються специфікою об’єкта ви-
вчення та його природою. У широкому смислі під соціальним опором слід розуміти протест, проти-
дію, протистояння, які спрямовані на недопущення змін у системі. Теоретичний аналіз факторів, які 
обумовлюють специфіку соціального опору має спиратися на наступні методологічні установки. 

Соціальний опір є природнім, закономірним і необхідно виникаючим процесом, який супро-
воджує будь-які соціальні зміни. Обумовлено це, в першу чергу тим, що соціальний опір є властиві-
стю соціальної системи, яка володіє відносно жорстко заданим поведінковим репертуаром. Будь-
який вплив, спрямований на його зміну система прагне погасити з метою відтворення своїх струк-
тур. «Властивості, що задають відтворюваність організаційних структур, обумовлюють їх опір 
будь-яким структурним змінам» [8, 65]. Здатність системи підтримувати рівновагу вступаючи у 
протиріччя з імперативами соціальних змін, передбачає протидію будь-якому втручанню у процеси 
відтворення системи. Соціальний опір спрямований на встановлення та забезпечення рівноваги си-
стеми. Збереження рівноваги уявляється необхідною умовою підтримання життя системою. Гомео-
стазіс, як бажання зберегти наявний стан, може служити джерелом опору змінам. Рівновагою (го-
меостазісом) називається така характеристика системи, яка описує здатність її  відновлювати та 
підтримувати баланс інтересів, охороняти її від значних порушень [9]. У кожної системи існує пев-
на межа «толерантності» сприйняття змін, обумовлена особливостями фізіологічних, психологіч-
них та соціальних витрат адаптації суб’єктів, які входять до складу соціальної системи. Переви-
щення межі витрат загрожує жорсткими стресами та перевантаженнями як суб’єктів змін, так і 
суб’єктів опору, а системі ─ розпадом. При цьому, чим вище здатність системи до власного відтво-
рення, тим сильніше соціальний опір тим змінам, які спрямовані на систему. 

Соціальний опір – явище комплексне та багатомірне. Аналіз та методи впливу на цей процес 
мають бути всебічно продуманими і системними. Оскільки кожна конкретна форма прояву соціаль-
ного опору унікальна, як унікальна кожна система та процеси змін, які в ній протікають. Створення 
універсальних рецептів впливу на процес соціального опору так і використання якоїсь однієї з іс-
нуючих теорій організації у якості методології впливу на процеси соціального опору, може вияви-
тися недостатнім, одностороннім підходом. 

Будь-яка соціальна система – не однорідна, вона включає безліч елементів, які організовані у 
підсистеми. Кожна з цих підсистем особливим чином реагує на зміни, які її торкаються. В результа-
ті реакція кожної із них на впроваджувані зміни, і поведінкові форми їх опору будуть різними. 
М.Т. Ханнон і Дж. Фрімен [8, 69] виділяють у структурі соціальної системи особливе структурне 
ядро змінити яке значно складніше ніж периферійні області. Вони посилаються на думку 
Т. Парсонса про те, що ієрархічні структури влади дискретні ─ на всіх рівнях організації (технічно-
му, управлінському, інституціональному) завжди відбуваються певні якісні трансформації. Зміна 
структурного ядра соціальної системи викликає могутніший, у порівнянні із трансформацією пери-
ферійних структур, опір. У результаті, найімовірніше будуть реалізовані ті зміни, ініціатива впро-
вадження яких виходить зі структурного ядра, а не з периферійних структур. До структурного ядра 
відносять суб’єктів які володіють реальною владою та займають найбільш престижні статусні по-
зиції.  

Для коректного управління соціальним опором необхідно визначити його характер. Відносно 
суб’єкту опору можна виділити три типи соціального опору: 1) логічний (раціональний); 2) психо-
логічний (емоційний ─ установки, атитюди); 3) соціальний (обумовлений впливом групи). Кожен із 
яких може породжувати соціальний опір різного роду. Виділяють конструктивний, деструктивний 
та змішаний характер соціального опору. У переважній більшості випадків соціальний опір розгля-
дається як дестабілізуючий фактор, спрямований на затримку впровадження факторів розвитку 
життя системи. Він приводить до зриву або затримання запланованих змін і може привести до зна-
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чних витрат ресурсів, відкладення реалізації змін, що веде до можливої руйнації та навіть смерті 
системи. Однак, такий підхід не завжди виправданий. Можливий і зворотній варіант – виникнення 
соціального опору спрямованого на розвиток життя [1,69]. У окремих випадках опір може носити 
конструктивний характер, забезпечуючи правомірний перегляд необґрунтованих змін, таких, які не 
відповідають реаліям контексту історичних тенденцій функціонування системи і ведуть до її руй-
нації. 

Комплексна природа соціального опору визначається складною, багаторівневою структурою 
системи та її зв’язками із зовнішнім середовищем, які знаходять відображення у її складному хара-
ктері. Соціальний опір може протікати на трьох рівнях: мікро – представленому особистістю, мезо 
– представленому групою та макро, який охоплює систему в цілому. Кожен із рівнів характеризу-
ється специфічним суб’єктом соціального опору. Суб’єкт соціального опору це ─ носій цілеспря-
мованої активності, яка направлена на нейтралізацію негативних впливів на якість його соціального 
життя або життя соціальної системи, частиною якої він є. Його діяльність обумовлена власними 
інтересами. Суб’єктом соціального опору може бути особистість, соціальна група, спільнота, або 
суспільство в цілому. Комплексний аналіз причин виникнення соціального опору, умов його проті-
кання, планування дій по встановленню контролю над проявами соціального опору, його профілак-
тика та нейтралізація, можлива лише про розгляді досліджуваного феномену на всіх вищевказаних 
концептуальних рівнях та з врахуванням специфіки суб’єкту соціального опору. Вимога комплекс-
ного, багаторівневого аналізу забезпечить повноту та конкретність дослідження.  

Повнота аналізу феномену соціального опору обумовлює необхідність розглядати його не 
лише у вертикальному (макро, мезо та мікро) але і у горизонтальному зрізі. О.І. Пригожин [3,218-
222] виділяє три основних сфери виникнення соціального опору: психологічну, соціальну та еконо-
мічну. 

Психологічну площину складають: 1) нерозвинені мотиви досягнення; 2) та ефект «винайдено 
не тут». Нерозвинуті мотиви досягнення багато в чому задані культурою. Їхня сутність полягає у 
тому, що орієнтація на досягнення успіху слабша ніж орієнтація на уникнення невдач. Дія ефекту 
«винайдено не тут» проявляється у тому, що зміни, які породжені самою системою, завжди реалі-
зуються швидше та краще, ніж привнесені ззовні. Інновації, які пережиті їх творцями ще при заро-
джені, мають більше шансів на реалізацію у цій системі. Крім того, виникає певне відчуття супер-
ництва між тим, хто розроблював проект змін тут, та тими, хто зробив теж саме або навіть краще, 
але поза системою. Про ефект «винайдено не тут» згадують також А.Моріта та Б.Твісс («not invent-
ed here») [4]. 

Соціальну площину складають: 1) зацікавленість у збереженні існуючого положення; 2) інер-
ційність організації. Незалежно від якості існуючого положення, у системі завжди знайдуться елеме-
нти які будуть зацікавлені у його збереженні. У будь-якій соціальній системі є підсистеми, які 
об’єктивно пов’язані з минулим і бачать переваги у його збереженні.  

До економічної відносять відсутність мотивації на результат. Що обумовлено низьким рівнем 
вимог до власної якості життя. 

Отже, мотиваційні аспекти, які виступають фактором, що впливає на формування соціального 
опору можуть лежати в декількох площинах. Сучасний соціальний світ вимагає враховувати полі-
тичні, технічні, культурні та духовні сфери життєдіяльності людини. Крім того, на нашу думку, фа-
кторів які породжують соціальний опір у кожній із площин набагато більше ніж у наведеній вище 
класифікації. Наприклад, аналізуючи соціальну площину, актуальним предметом розгляду стає іє-
рархія влади і престижу, що склалися на основі встановленої технології, а точніше на системі конт-
ролю. Ініціатори змін представляють для певних соціальних шарів особисту загрозу. Причини опо-
ру можуть полягати і у тому, що називається local prіde. Система може бути унікальна, а зміни за-
грожують втратою цієї унікальності [2, 127] і т.д. Отже, розвиваючи класифікацію О.І. Пригожина 
виділимо економічну, політичну, технічну, соціальну, психологічну, культурну або духовну пло-
щину розгортання соціального опору. 

У найзагальнішому вигляді їхня характеристика може бути представлена у наступному вигля-
ді: 

економічна ─ обумовлена страхом втрати або зменшення рівня матеріального забезпечення;  
політична ─ втратою статусу, «політичної ваги» і впливу, розриву зв’язків, втрати звичайного 

лідера і його підтримки;  
технічна ─ труднощами відмови від старих професійних умінь і звичок та необхідністю по-

шуку нових, втрата трудового комфорту: «по-справжньому складною перешкодою на шляху впро-
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вадження інноваційних рішень є благополучне поточне функціонування соціальної системи» [2, 
126];  

соціальна – інерційністю, як якісною характеристикою системи, руйнацією існуючих соціаль-
них зв’язків; психологічна ─ страхом не знайти застосування в новій ролі. «Інноваційний досвід 
індивіда, що не довіряє своїм здатностям, іманентно містить у собі заперечення нового» [10];  

культурна пов’язана зі схильністю до традиційних цінностей, традицій і норм. 
Слід розрізняти соціальний опір, який виникає у процесі реалізації соціальних змін та опір 

соціальному порядку, спрямований на регулювання рутинних процесів функціонування суспільст-
ва, або певної його частини. Опір соціальному порядку може супроводжувати увесь процес існу-
вання системи та активізуватися на будь-якій стадії функціонального процесу. Соціальний опір як 
реакція на зміни виникає на будь-якій стадії змін, при цьому найбільш вірогідніше, що найпотуж-
ніший опір виникне на початкових етапах їхньої реалізації. Дестабілізація системи на стадії ініцію-
вання змін обумовлена надходженням в організацію нової інформації, нових знань – у зв’язку із 
використанням при передачі інформації незвичної лексики [2, 127]. Опір надходженню нової інфо-
рмації, може бути обумовлений статусними відмінностями ініціаторів змін та носіїв соціального 
опору. Чим вищий статус ініціатора змін, тим менша вірогідність того, що буде відбуватися якісна 
циркуляція інформації. 

Тип змін визначає характер соціального опору. Своєрідність процесів соціального опору змі-
нам пояснюється характером загрози, яка визначаючим чином впливає на сприйняття індивідом 
процесу впровадження соціальних змін. Виділяють: мляво протікаючу інновацію (здійснює мініма-
льний вплив на зразки поведінки); динамічну інновацію (нові традиційні форми поведінки утриму-
ються у особистісній структурі індивіда та системи у рівній мірі); швидкоплинну інновацію (швид-
ко затверджує нові зразки поведінки) [2, 123]. Кожен із цих видів впровадження змін породить сво-
єрідну форму соціального опру. Тобто, за інших рівних умов впровадження соціальних змін, пара-
метри процесу соціального опору залежать від швидкості  їх реалізації: чим інтенсивніше здійсню-
ються зміни, тим сильніше опір. Пов’язано це, в першу чергу, з тим, що швидкі зміни найбільшою 
мірою зачіпають фундаментальні цінності і зразки поведінки, не даючи часу людині осмислити їх-
ню функціональну перевагу. При повільному впровадженні змін наростання соціального опору 
здійснюватиметься теж, але повільно, можливе формування опору у формі індиферентності. На фо-
рмування виду та сили соціального опору значний вплив здійснює розмір та вік  соціальної систе-
ми, а також ресурси, якими вона володіє. Усталена система має більшу силу інерцій, і відповідно 
важче сприймає зміни, неусталена система, як правило, динамічна і набагато легше сприймає та 
перестроюється відповідно до зовнішніх вимог або внутрішніх потреб. 

Залежно від типу впроваджуваних соціальних змін виділяють також опір породжений внут-
рішніми та зовнішніми факторами відносно системи. Опір може бути породжений внутрішньою 
ініціативою системи або привнесений ззовні. Така класифікація обумовлена тим, що соціальні сис-
теми, як правило відкриті, та взаємодіють із зовнішнім середовищем. Зазначимо, що ефективність 
цієї взаємодій визначає успіх внутрішніх змін та силу соціального опору. У закритих системах опір 
з часом посилюється, через збільшення внутрішньої напруги. У відкритих системах, у процесі взає-
модії з оточуючим середовищем, відбувається обмін енергією, що зменшує напругу та підтримує 
систему у рівновазі, забезпечуючи оптимальний рівень соціального опору. 

Важливою методологічною вимогою дослідження соціального опору виступає створення кла-
сифікації видів і форм його прояву. Основні види соціального опору можна розділити: 1) по харак-
теру психологічних параметрів процесу (усвідомлений і неусвідомлений): 2) за формою прояву 
(спостереження) процесу соціального опору (явний (відкритий) і латентний (прихований)); 3) за 
методами, які застосовуються для боротьби агента опору (активний і пасивний); 4) за формою реа-
лізації (хаотичний і організований); 5) за тривалістю (від декількох годин, до декількох десятків 
років) 6) за кількістю учасників (від однієї особистості до мільйонів у світових війнах ХХ століття); 
за формою прояву (від вербальних до використання фізичної сили); 7) за масштабами (охоплює кі-
лька людей і цілі країни); 8) за характером прояву (від активної протидії до повної індиферентнос-
ті), 

Соціальні цінності та традиційні зразки поведінки, які забезпечують їх реалізацію, сприйма-
ються представниками різних культур по різному, і обумовлюють різні види соціального опору. У 
модерністських культурах зміни часто розглядаються як здоровий фактор розвитку, не викликаючи 
суттєвого опору. У культурах, де переважає традиціоналізм, ціняться встановлений порядок та по-
вага до минулого, а зміни сприймаються як небажане явище та викликають підозрілість та фрустра-
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цію, що здійснює прямий вплив на посилення конфліктогенності соціальної структури [6, 104-117] 
Саме тому, досвід управління соціальним опором в умовах різних культур буде нерівнозначним. 

Система контролю в суспільстві також багато в чому здійснює вплив на вид прояву соціаль-
ного опору. У системах  з сильним соціальним контролем, прояви опору рідкі і переважно в пасив-
ній формі. У той час як у системах зі слабким соціальним контролем опір проявляється частіше і у 
більш агресивних формах. 

Таким чином, соціальний опір це соціально-філософське поняття, яке є реакцією соціальної 
системи на зовнішні або внутрішні впливи оточуючого середовища, що протистоїть зменшенню 
якості або руйнуванню соціального життя і спрямована на збереження та розвиток цілісності. При-
рода соціального опору системна, комплексна і багатомірна; вона визначається великою кількістю 
факторів, що обумовлюють його виникнення, спрямовують процес протікання та впливають на йо-
го результати.  

Фактори які обумовлюють специфіку соціального опору можна класифікувати за наступними 
критеріями: залежно від сфери породження – зовнішні та внутрішні (породжені однією із підсистем 
соціальної системи, або зовнішнім середовищем); від якості ─ фактори спрямовані на збереження 
та розвиток життя системи, фактори спрямовані на руйнацію системи або змішані; від просторового 
визначення – вертикальної, горизонтальної  та часової дії (вертикальні визначаються масштабом 
суб’єкту соціального опору, горизонтальні – сферою розгортання суспільного життя, часові визна-
чаються фактором минулого, сучасного та майбутнього); від типу інновацій – фактори інтенсив-
ності та сили дії; від типу культури – фактори традицій, норм та правил та політичного устрою 
соціальної системи. 

Ці визначені фактори соціального опору взаємопов’язані. При аналізі кожного конкретного 
випадку прояву соціального опору необхідно враховувати силу дії не якогось одного фактору, а пе-
вної конфігурації факторів. Оскільки на особливості виникнення та протікання соціального опору 
впливає саме конфігурація факторів, одні з яких є домінуючими, інші займають другорядні позиції, 
одні ґрунтовні, інші мінливі. Необхідно, також, враховувати окремі, індивідуальні, унікальні фак-
тори, які видозмінюють форми протікання соціального опору (наприклад, психологічні особливості 
окремих особистостей). 

Отже, подальша ефективна теоретична та практична діяльність по вивченню феномену соціа-
льного опору має розглядати соціальний опір як природній, закономірний та необхідно виникаючий 
процес; враховувати характер виникнення і класифікацію видів та форм прояву соціального опору; 
спиратися на виявлені види та множину факторів, як основних джерел соціального опору, з ураху-
ванням багаторівневої природи функціонування соціальних систем. 
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SUMMARY 
The basic kinds of display of social resistance are analyses in this article from the point of its scale 

influence on the social system as well as qualitative influence on the development of the socially life. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАТРИОТИЗМА И НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ  
В УСЛОВИЯХ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

 
В условиях глобализации современного мира по-прежнему остается актуальной тема принад-

лежности человека к определенному сообществу. Такой вид связи человека  с обществом опреде-
ленным образом отображают понятия «патриотизм» и «национальная идея». В условиях, когда по-
стоянные изменения внешней среды, выдвигают новые адаптационные требования к личности, из-
менениям подвергаются не только фундаментальные понятия и ценности, но и способ связи чело-
века с этими ценностями, отношение человека к  понятиям и ценностям. Изменение связи личности 
с базисными понятиями «Родина» и «Отечество» проявляется, прежде всего, в изменении самого 
понятия «патриотизм» и отсутствии четко выраженной, поддерживаемой  и понятной большинству 
населения национальной идеи украинского общества. Естественно, что с развитием человечества, с 
момента появления первых государств, а позже национальных государств, понятие «патриотизм» 
приобретает свою специфику, иногда, реагируя на новые условия  глобализации и многонацио-
нальности социальной жизни такими явлениями как национализм, регионализм, космополитизм. 
Национальная идея, как понятие отображающее смысл и цель существования конкретной нации, в 
новых многонациональных сообществах становится не всегда соответствующей современным 
условиям. В социальной практике наблюдается расхождение в понимании этих явлений различны-
ми социальными группами и слоями общества. Тот факт, что проблема интерпретации сущности 
патриотизма и национальной идеи становится предметом постоянной борьбы не только в академи-
ческой литературе, но, прежде всего, в правящих кругах, обусловливает значимость данных поня-
тий в политической и духовной жизни общества.   

Рассмотрение проблемы патриотизма и национальной идеи характеризуется разнообразием 
содержания понятий, разносторонностью направленности, различиями в уровне теоретического 
осмысления, разнообразием подходов. Вопрос соотношения понятий патриотизма, национализма и 
космополитизма получила свое развитие в работах Н. А. Бердяева и В. С. Соловьева. Структура 
патриотизма рассмотрена в работах  И. А. Ильина, Д. А. Кармановой. Взаимосвязь понятий нацио-
нальное государство и глобализация рассмотрена в работах Д. В. Иванова, В. С. Малахова, М. Вул-
фа. 

Цель статьи – рассмотрение изменений понятий «патриотизм» и «национальная идея» в усло-
виях многонационального общества.  

В философии определение патриотизма имеет несколько неоднозначную трактовку. Патрио-
тизм определяется как нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к Отечеству, преданность ему, гордость за его прошлое и настоящее, 
стремление защищать интересы Родины.  

Патриотизм, как явление социальной действительности, не существует вне субъекта и вне 
объекта. Субъектом патриотизма выступают все социальные образования: личность, социальная 
группа, слой, класс, нация и другие общности. В качестве объекта патриотизма чаще всего выделя-
ют понятие  Отечества или Родина как совокупность элементов природной и социальной среды 
данного общества, образующих, в силу неповторимости и своеобразия географических, историче-
ских, духовных, культурных, социально-экономических, политических и иных сфер, условия для 
единения граждан, социальных групп, составляющих структуру этого общества. Отечество – это  
родная для человека, социальной или национальной общности людей страна, принадлежность к 
которой они воспринимают как необходимое условие своего благополучия. Представляя собой 
природную, социальную, политическую и культурную среду обитания людей, отечество сплачи-
вает людей в единую общность, одновременно обособляя от других. Такая общность характери-
зуется рядом сохраняющихся на протяжении длительного периода исторического развития при-
знаков: принадлежащей ей территории, этническим составом, языком и национальными особен-
ностями культуры. Отечество приходит на  смену идее племени и складывается усилиями мно-
гих поколений в большинстве случаев различных этносов, тесно взаимодействующих между 
собой.  Сознание и чувство родины не наследуются генетически. Они формируются всем укла-
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дом жизни человека. Зарождаясь из привязанности к родным местам и людям, чувство любви 
к родине вырастает до понимания своей связи со страной. Будучи конкретно-историческим фе-
номеном, патриотизм в каждую эпоху может иметь различную социальную и ценностную трактов-
ку. Однако первооснова его остается одной и той же, как и структура составляющих его элементов: 
отчий дом, родной край или малая родина, страна в целом, и связана с процессом самоидентифика-
ции, т.е. с осознанием себя членом какой-либо группы, принятия на себя свойств этой группы и от-
ветственности за неё. При этом последние два элемента структуры не обязательно выступают в 
названной последовательности, поскольку государственные границы могут не совпадать с ареалами 
обитания народов. В этом смысле патриотизм не всегда созвучен с понятием государства, хотя и 
тесно с ним связан и более выражен в понятии «Отечество».  

В результате глобализационных процессов современного общества, понятие Отечества 
и идентификация человека с определенным отечеством претерпевает ряд изменений, что де-
лает возможным выделить несколько уровней патриотизма.    

Историческая почва формирования и развития патриотизма – существование обособлен-
ных отечеств, в рамках которых складываются относительно замкнутые территориальные общно-
сти людей со своеобразной системой ценностей, определённым образом жизни, особыми интере-
сами. Первые элементы патриотизма возникли в глубокой древности в виде привязанности 
человека к природной среде своего обитания. Когда собирательная жизнь человечества держалась 
на кровной связи между членами отдельных небольших групп, чувство общественной солидарно-
сти совпадало с чувством семейным. Такой первичный патриотизм рода или племени совместен и с 
кочевым бытом. При переходе племени к оседлому земледельческому быту, патриотизм получает 
свое специфическое значение, становясь любовью к родной земле. Сохранившийся отголосок это-
го – характерное для большинства людей эмоционально-возвышенное отношение к малой ро-
дине – месту, где происходило становление человека как личности. Когда собирательная жизнь 
человечества держалась на кровной связи между членами отдельных небольших групп, чувство 
общественной солидарности совпадало с чувством семейным. Такой первичный патриотизм рода 
или племени совместен и с кочевым бытом. При переходе племени к оседлому земледельческому 
быту, патриотизм получает свое специфическое значение, становясь любовью к родной земле. Та-
кое определение патриотизма получило наибольшее распространение в научно-исследовательской 
и публицистической литературе. Очень часто данный тип патриотизма называется «местечковым», 
или любовью к малой родине. В современной литературе, наиболее правильное определение такого 
патриотизма, на наш взгляд, – региональный патриотизм. Некоторые исследователи считают дан-
ный тип патриотизма единственно возможным в условиях многонациональности современного об-
щества, наиболее характерна такая позиция для российских исследователей. Данная точка зрения 
основывается на следующих фактах: в государстве, расположенном на большой территории 
(например, Россия, США, Китай, Индия) географический фактор не имеет значения при определе-
нии Отечества; большая географическая протяженность, относительная изолированность одних ре-
гионов от других влечет за собой появление большого количества народностей, иногда претенду-
ющих на значение этноса. Говорить сегодня об идентичности центральных регионов России и Си-
бири, не только в экономическом, но и в национальном плане – абсолютно неуместно. Такие госу-
дарства как Россия, не претендуют на мононациональность, вопрос о существовании российской 
нации открыто обсуждается в научных кругах России. Многие ученые приходят к выводу, что Рос-
сия, которая представляет собой федерацию в политическом устройстве, как национальное образо-
вание представляет собой совокупность различных этносов и народностей, имеющих различия в 
национальной культуре. Естественно, такие основные параметры сравнения национальных культур, 
как дистанция власти, индивидуализм, приоритетность «мужских» ценностей и отказ от риска, бу-
дут отличными в различных регионах [5, 188]. Так как чувство любви относится не только к гео-
графической среде, но и к среде социальной и культурной, то вполне естественно, что человек ис-
пытывающий чувство любви к региону с одними параметрами национальной культуры, не может 
испытывать это чувство к региону с противоположными характеристиками.  Региональный патрио-
тизм, помимо перечисленных имеет и экономическое обоснование своего существования, которое 
заключается в отличии экономического развития регионов. В любом государстве, имеются регио-
ны, которые в силу исторических или географических, политических причин, экономически более 
развиты, чем другие регионы. Также к причинам формирования регионального патриотизма можно 
отнести различия в культурной и религиозной сфере общества. Из всего вышесказанного можно 
сделать вывод – чем больше в географическом плане государство, чем сильнее экономическое не-
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равенство между регионами, сильнее культурные отличия, тем сильнее развит региональный пат-
риотизм  и отсутствует единый для всего государства патриотизм, объединяющий различные реги-
оны. Данный вывод может иметь право на истинность, если не принимать во внимание факт суще-
ствования такого государства как США. Несмотря на большую площадь, отдаленность одних шта-
тов от других, особенности регионального развития, государственное устройство в виде федерации, 
различия в законах разных штатах, региональный патриотизм в США уступает место другому виду 
патриотизма – государственному, о котором речь пойдет ниже. США  не только позиционируют 
себя как единая нация – американская, доказывая, что региональный патриотизм является всего 
лишь видом, но не эталоном патриотизма в современных условиях, но и навязывает свою нацио-
нальную культуру другим народам.  

Изменения в экономике и социальной структуре, улучшение средств коммуникации в 16-17 
веке завершают процесс становления национальных государств и формирования национальных 
идей, начавшийся еще в эпоху средневековья. Этот период отличается национальной окраской пат-
риотизма, обусловленный  не окончившимся  доныне переходным  процессом, обусловленный пре-
обладанием исключительно-национального патриотизма и враждебного соперничества народов.  

В чисто национальном виде патриотическое чувство ярко проявилось в начале  15 века  во 
Франции. Столетняя война французов с англичанами не имела принципиального характера в дру-
гих отношениях: в религиозном обе стороны принадлежали к одной и той же церкви, в политиче-
ском – к одному и тому же феодально-монархическому строю; основы быта общественного были 
одни и те же; война представлялась сначала лишь династической борьбой  за престол Франции. Но 
постоянные встречи с чужим народным характером  пробуждали у французов ревнивое чувство 
своей народности и вызвали откровение национальной идеи. В этот период впервые  была дана 
простая и ясная формула  национального патриотизма: быть независимыми от чужеземцев на своей 
земле и иметь своего собственного верховного правителя. В Германии столетием позднее возбуж-
дение национального патриотизма в борьбе с чужеземной церковной властью ослаблялось и ослож-
нялось принципиальным религиозным значением этой власти, которая для многих перевешивала 
национальные требования. Вследствие этого, произошел раскол между немцами-католиками и 
немцами-протестантами, и национальный патриотизм Германии мог утвердиться только в 19  веке  
с ослаблением религиозного чувства и под влиянием внешней борьбы [1, 18].  

Наиболее ярким примером развития национального патриотизма в многонациональном госу-
дарстве является империя Габсбургов, насчитывавшая более 11 национальностей (поляки, украин-
цы, венгры, румыны, хорваты, сербы, немцы и т.д.)  в своем составе при отсутствии преобладаю-
щей нации. Подобным же образом в борьбе с чужими элементами развивался национальный патри-
отизм и в других странах. Таким образом, национальный патриотизм служит одним из способов 
национальной самоидентичности в условиях формирования национального государства.  

Государство как форма организации общества не может не учитывать его национальный со-
став. Более того, национальный фактор относится к числу важнейших факторов, определяющих 
строение государства и его развитие. Хотелось бы подчеркнуть, что в подавляющем большинстве 
современных государств, именно  государство продолжает оставаться несущей конструкцией наци-
ональной идентичности и патриотизм имеет национальную окраску.  Особенно это относится к 
странам, где гражданское общество, которое может выступить в качестве ее опоры, не получило 
такого развития как в США и ведущих государствах Запада. Для народов стран слабо затронутых 
процессом глобализации или не затронутых ею вовсе, национальная идентичность остается сверх-
ценностью. Это можно сказать о большей части Африки и Латинской Америки, обо всех странах 
Ближнего Востока  и  значительной части Азии. Национальный патриотизм, подчеркивая особенно-
сти национальной культуры и национального различия, наибольшим образом акцентирует внима-
ние  на отличие одной нации от другой, выражая эти различия в качестве непримиримых противо-
речий, мешающих процессу глобализации и интеграции. Безусловно, национальный патриотизм 
играет решающую, синтезирующую  роль,  при формировании национального государства, но в 
условиях многонациональности общества национальный патриотизм приводит к центробежным 
процессам в обществе. В многонациональном обществе национальный патриотизм может привести  
к появлению таких негативных явлений как национализм и шовинизм, делению населения единого 
государства на нацию порабощенных и поработителей.  

Патриотизм,   носящий региональный  либо национальный характер, представляет собой обы-
денный уровень патриотизма, который, как уже упоминалось, имеет глубоко психологические кор-
ни и представляет собой  любовь к месту рождения,  родному языку, культуре, литературе, тради-
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циям. Теоретический уровень патриотизма представляет собой любовь не только к Родине, но и к 
политическому устройству государства,  политическому режиму, государственной идеологии, т.е. 
теоретический уровень патриотизма наиболее ярко реализуется в любви к государству, в котором 
проживает человек.   

В условиях включения национальных государств в международное разделение труда и меж-
дународное производство, появляются новые международные отношения, в которых основным 
субъектом становится государство. Завершив процесс национальной самоидентификации, рано или 
поздно  нация сталкивается с представителями других национальностей. В результате успешного 
процесса самоидентификации, формирования четкой национальной идеи, отвечающей условиям 
современности, стабильности развития экономической и политической системы, включение нацио-
нальных государств в международное сообщество проходит под знаком лояльности к представите-
лям других наций. Большую роль в данном случае играют не национальные факторы, а фактор при-
надлежности к тому или иному государству, фактор гражданственности.  

Гражданство – как формально зафиксированная правовая связь человека с государством, 
предусматривающая наличие взаимных прав и обязанностей, – приобретает в 20 веке не только 
теоретическое, но и конкретно-юридическое значение. Постепенно, с развитием международных 
отношений, появлением транснациональных корпораций,  расширением экономического простран-
ства, именно факт гражданства, а не факт национальной принадлежности  играет  роль при опреде-
лении статуса человека. Значительное место при трансформации представлений о нации и граждан-
стве занимает интернет, в котором географическое месторасположение играет большую роль, чем 
национальный признак. Гражданство, в отличие от национальности, имеет два способа приобрете-
ния: гражданство по крови, когда человек, рожденный от граждан государства, становится также 
гражданином этого государства; и натурализация, приобретение гражданства по желанию человека. 
Институт гражданства характеризует не только юридическую, но и экономическую, культурную 
связь человека с государством. Человек становится гражданином того или иного государства в ре-
зультате осознанного выбора, в результате удовлетворения своих потребностей на территории дан-
ного государства. Гражданство не сводится к понятию национальность и не всегда включает его, 
человек, будучи представителем одной национальности, может не являться гражданином  нацио-
нального государства. Факт возможности смены гражданства не включает в себя смену националь-
ности, но влечет за собой факт смены места проживания. Так появляется новый тип патриотизма – 
государственный патриотизм,  при котором человек испытывает чувство любви не только к месту 
рождения, а и к государству, в котором он проживает, на основе трезвой оценки человеком уровня 
своего благосостояния, соотношения уровня внутренней свободы и законов данного государства. 
Обладая чувством государственного патриотизма, человек вне зависимости от своей национально-
сти, языка, особенностей культуры начинает ощущать себя частью той земля, где ему предоставля-
ется возможность жить на достойном для него уровне. Появление такой разновидности патриотиз-
ма было востребовано достаточно определенными историческими условиями, а именно: необходи-
мостью консолидации усилий для создания, укрепления государства, различных форм государ-
ственной власти. Одним из первых, кто разработал теоретические предпосылки данного направле-
ния, был Гегель. Будучи убежденным сторонником прусской конституционной монархии, он за-
вершает свою философскую систему ее идеализированным изображением. Гегелевское понимание 
патриотизма означает стремление к общим целям и интересам государства, которые являются, без-
условно, приоритетными по отношению к любым другим, будь то интересы личности, группы лю-
дей или общества в целом. Государство же, как высшая форма организации и высшая ценность, вы-
ступает главным объектом высших чувств и помыслов личности и общества, в том числе и патрио-
тических. Осмысление главной идеи  патриотизма проявляется в  активном участии  в  укреплении 
государства и государственности как первоочередного условия эффективного функционирования 
социальных институтов, развития общества и личности. Государственный патриотизм, в отличие от 
регионального патриотизма, как отмечалось, не связан с фактом рождения; в отличие от нацио-
нального патриотизма не связан с фактом национальной принадлежности и языка. Государствен-
ный патриотизм имеет  прямую связь с экономическим уровнем жизни и уровнем развития граж-
данского общества, что делает данный тип патриотизма наиболее сложным по структуре и наибо-
лее приемлемым в условиях современной многонациональности общества.  

В большинстве случаев патриотизм сводится к чувству любви к родине, своему народу. Бу-
дучи одной из наиболее значимых ценностей общества, он интегрирует в своём содержании соци-
альные, политические, духовно-нравственные, культурные, исторические  компоненты. Проявляясь в 
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первую очередь как эмоционально-возвышенное отношение к Отечеству, как одно из высших чувств че-
ловека, патриотизм выступает в качестве важной составляющей духовного богатства личности, характе-
ризует высокий уровень её социализации. Данное направление, характеризуется фиксацией опреде-
ленного, ярко выраженного отношения к Отечеству, ограничивающегося главным образом уровнем 
эмоционального отражения, проявления в абстрактной форме любви к Отечеству. Такое определе-
ние патриотизма и такой вид патриотизма, который, безусловно, характерен для каждого человека в 
научной литературе приобрел название эмоционально-возвышенного патриотизма. При рассмотре-
нии патриотизма, необходимо отметить, что патриотизм выступает в качестве одного из факторов 
развития общества, атрибутов его жизнеспособности. Как правило, он служит сплочению раз-
личных социальных, национальных, религиозных   групп, что особенно отчётливо проявляется 
при возникновении внешних вызовов или угроз. Патриотические идеи и лозунги являются мощ-
ным фактором мобилизации широких масс на достижение социально значимых целей. В данном 
случае, наряду с эмоциональной компонентой патриотизма проявляется действие, направленное 
на улучшение Отечества. Появляется деятельный способ проявления патриотизма или деятель-
ный вид патриотизма. Характер и основная направленность деятельного патриотизма проявля-
ются, прежде всего, в активной сопричастности с проблемами, волнующими общество, готовно-
сти к активным действиям. Важнейшую сторону патриотизма составляет убеждённость в необ-
ходимости всесторонней помощи Отечеству. Исторически данный вид патриотизма формируется 
при необходимости военной защиты отечества. Деятельный патриотизм связан с  естественными 
основаниями патриотизма, как природного чувства, соединенного с  его нравственным значением, 
как обязанности и добродетели. Основной долг благодарности становится обязанностью по отно-
шению к тем общественным союзам, которые дают преимущество достойного человеческого суще-
ствования. Ясное сознание своих обязанностей по отношению к отечеству и верное их исполнение 
образуют добродетель патриотизма, которая издревле имела и религиозное значение. Таким обра-
зом, служба родине выступала деятельным богослужением, и патриотизм совпадал с благочестием 
и религиозной деятельностью [2, 320]. Для эпохи феодализма характерно вмешательство в отно-
шения личности и государства, личности и общества религиозной идеологии. Церковь брала на 
себя задачу придания религиозного значения земному Отечеству, «примирения» человека с госу-
дарством как главным элементом, от отношения к которому зависит характер патриотических 
чувств. Однако следует учитывать, что помимо «града земного» есть и другое Отечество – «град 
божий», перед которым у человека есть свои обязательства [3, 26]. Таким образом, деятельный 
патриотизм приобретает форму религиозную. 

Как было уже сказано, в процессе усиления глобализации, национальное самовыражение 
народа претерпевает ряд изменений. В первую очередь, эти изменения касаются национальной идеи 
как  выражения цели и смысла существования конкретной нации. Понятие «национальная идея» в 
толковых и энциклопедических словарях встречается редко и, поэтому, в многочисленных трудах и 
публикациях она определяется по-разному. Однако из всех определений можно сформулировать 
следующее более краткое: национальная идея выражает цель и смысл бытия данной нации в насто-
ящем и будущем, с учетом прошлого исторического опыта и опыта других народов [1, 17].  

Национальная идея, выражает основную стратегию выживания, процветания и развития, объ-
единяет нацию независимо от личных убеждений и идеологий различных группировок – партий и 
движений.  Национальная идея в большей степени выражает нравственные основания обществен-
ной жизни, привносит в процесс становления государства эмоциональное, связанное с возникаю-
щим у людей чувством общности начало. Национальная идея свидетельствует о единстве историче-
ской судьбы людей, об их стремлении и способности к духовному единению. В ней проявляется 
желание найти общие – интегрирующие общество в народ – ценности и ориентиры развития. Она 
заставляет задуматься над особенностями национального характера и менталитета. Формулировка 
национальной идеи это попытка ответить на главные, «смыслообразующие» вопросы общественной 
жизни – «Кто мы такие?» и «Куда мы идем?». Подобно человеку, нация ищет ответ на вопрос о 
«смысле жизни», свое предназначение в мире. Национальная идея подчеркивает «различное», т.е. 
то, чем одно государство существенно отличается от другого. И это вполне логично – чтобы по-
знать себя, необходимо выяснить свое отличие от других. 

 В поисках своей уникальности, нация  обращается к историческим истокам, стремится под-
черкнуть культурное и историческое своеобразие. При этом вопрос о различиях отступает на вто-
рой план. Главным становится что-то общее, объединяющее людей в нацию и тем самым отличаю-
щее ее от других наций. Национальная идея по своей природе амбивалентна. С одной стороны, она 
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обладает несомненным интеграционным потенциалом, значимость которого в условиях становле-
ния нации и трансформации политической системы существенно повышается. С другой стороны, 
она может таить в себе несомненную опасность для государства и демократии. Это происходит в 
тех случаях, когда национальная идея становится способом выражения национальной исключи-
тельности. Ярким примером служит печальный опыт нацизма в Германии. Тогда восторжествовали 
идеи возрождения арийского духа и превосходства германской нации над другими народами. Не-
редко в целях обеспечения внутренней сплоченности и единства национального целого эти «дру-
гие» представляются в образе врага.   

В современном мире любое государство представляет собой этнокультурное образование. 
Проблемным вопросом внутренней и внешней политики является не разнообразие многих совре-
менных обществ и государств, а скорее – поиск оптимальных способов и политических путей при-
мирения  этнических, культурных и других сообществ, формирующих население страны. Тот про-
стой и обезоруживающий факт, что ныне наций, этнических групп и культур больше, чем суще-
ствующих государств, традиционно называемых «национальными», придаёт проблеме сосущество-
вания наций в рамках одного государства первостепенное значение. Граждане современного госу-
дарства  – это, как правило, представители различных конфессий, классов, этнических и социаль-
ных групп, и если национальная идея формулируется в терминах некоторой конкретной религиоз-
ной, этнической, социальной принадлежности, то тем самым она оставляет за пределами нации 
представителей иных убеждений, следовательно, отображает интересы только титульной нации [4, 
95]. Такая национальная идея не находит своего отображения  и поддержки в сознании  всего наро-
да, и, естественно, может претендовать исключительно на  определение национального самовыра-
жения одной этнической или социальной группы, но не в ком случае не является национальной 
идеей, способной сплотить граждан государства. Формирование национальной идеи по такому пути 
приводит к национальной нетерпимости, которая, прежде всего, проявляется в ограничении нацио-
нального языка. Выражение в национальной идеи только интересов титульной нации является про-
явлениям национализма, суть которого состоит в концепции «своего» государства, охватывающего 
одну культуру и имеющего правительство, которое принадлежит к этой культуре. В таком случае 
формируется политический принцип, который предусматривает, что политическое и национальное 
должно совпадать. Формирование национальной идеи без учета многонациональности современно-
го государства, может привести к появлению в обществе элементов этнокультурного национализма, 
делающего акцент на  культурных и этнических характеристиках нации. Он исходит из того, что 
идентичность индивидов целиком зависит от их этнокультурной принадлежности. Человек стано-
вится человеком, лишь полностью идентифицируя себя с «целым». Данный тип национализма об-
наруживает тенденцию к подчинению прав человека служению нации, при определенных обстоя-
тельствах может эволюционировать в этнократию и дальше в нацизм. Однако в условиях многона-
циональности современных государств, такое положение вещей влечет за собой разъединение госу-
дарства по региональным, национальным признакам. В таком государстве отсутствует единый гос-
ударственный патриотизм, так как социальные и национальные группы, являющиеся основным 
элементом государства, чувствуют себя ущемленными в своих правах и обязанностях, и не рас-
сматривают себя частью государства, подчеркивая лишь национальные признаки. В современной 
социологической теории концепция гражданской нации предполагает историческую модель фор-
мирования нации как гражданской общности, которая существует в территориально-политических 
рамках единого государства. Определяющим критериями гражданской нации является юридиче-
ское гражданство индивидов как общий знаменатель их принадлежности к единой политико-
культурной общности. Национальная идея сформирована по гражданскому или политическому 
принципу акцент делает на  правовых и политических характеристиках нации. За человеком сохра-
няется право свободной идентификации с различными видами сообществ, одним из которых явля-
ется нация. В данном случае признается право человека на выбор языка и культуры.  

В современном обществе национальная идея, одновременно сохраняя элементы национальной 
культуры, менталитета и традиций, должна адекватно отображать современные процессы глобали-
зации и многонациональности современного общества, учитывать право каждой нации на суще-
ствование и самоопределение, без выдвигания доминирующей нации в рамках государства. Нацио-
нальная идея должна создавать в стране атмосферу уверенности, доверия и уважения к власти, эли-
те; атмосферу общности нации, не акцентируя внимание на этнические различия, материальное по-
ложение и сроки пребывания в стране. Такое содержание национальной идеи не совсем включается 
в определение «национальная», а больше соотносится с идеологией государственного строитель-
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ства многонационального общества, с основой консолидации не нации, а граждан государства, 
формирования основ гражданского общества и совместного существования нескольких националь-
ных сообществ в рамках единого государства.  
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SUMMАRY 

In this article deals with need for reconsider conception of patriotism and national idea in terms of 
multinational society. Today, in terms of multinational society and integration between states, conception 
of patriotism must to have a states nature, without national complexion.  The national idea has to reference 
of civil idea. The state must protrude by way of subject of patriotism. 

 
О.Г. САІТГАРЕЄВА 

  
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СОЦІОАНТРОПНІ ВИМІРИ 

 
Сучасні процеси глобалізації набули глибинного і де в чому незворотного характеру. Вивчен-

ня природи глобалізації надасть можливість зіставити прогнозні дані майбутнього історії людства. 
Суперечливі глобалізаційні процеси викликають розмаїття поглядів щодо природи даного фе-

номену. Але безсумнівним фактом є неминуче, об'єктивно і суб'єктивно обумовлене утвердження 
нової типу суспільства. 

Порівняння дискусійних точок зору надасть можливість окреслити механізми трансформації 
економічного суспільства в постекономічну фазу та виявити базис домінуючого типу суб'єкта, яко-
му своїм місцем поступиться на міжнародній арені «економічна людина». 

Сучасний суспільний поступ характеризується багатоаспектністю і складністю трансформа-
ційних процесів, серед яких загальнопланетного масштабу набули процеси глобалізації. Нове світо-
глядне розуміння глобальних тенденцій, проблем і перспектив надасть можливість визначити май-
бутнє людської цивілізації, з'ясувати природу суспільства, яке йде на зміну "економічному" з метою 
окреслення характеру того типу людини, що відповідає змісту й глибині невідворотних соціокуль-
турних перетворень. 

Загальносвітові тенденції характеризуються такою глибиною й суперечливістю протікання, а 
викликані ними перетворення настільки глибинні і масштабні, що переоцінці підлягають корінні 
цінності самої цивілізації, відмова від яких постає необхідною умовою продовження історії людсь-
кого роду за межами її "вторинної" епохи (Маркс). 

Пошукам адекватних відповідей на виклики глобалізації присвячені праці О.О. Аріна, 
А.А. Больбата, О.В. Бузгаліна, П. Бурдьє, І. Валлерстайна, Ю.Г. Волкова, В.П. Даниленко, 
М.Г. Делягіна, Г. Джемаля, О.А. Зінов'єва, Л.Г. Івашова, В.Л. Іноземцева, С.Г. Кара-Мурзи, 
М. Кастельса, Б.Ф. Ключнікова, В.Д. Козлітіна, Л.І. Кондрашової, І.Ф. Кононова, Дж. Макліна, 
Н.М. Моїсеєва, Т.В. Муранівского, Л.А. Мусаеляна, О.І. Неклеси, О.С. Панаріна, В.Ф. Паульмана, 
Є. Савельєва, Дж. Сороса, О.І. Субетто, Ю. Тютюнник, І.Я. Фроянова, Ф. Фукуями, Ю.В. Яковця та 
ін. 

Термін «глобалізація», як відомо, був введений в дію у 1981 р. американським соціологом 
Дж. Макліном. [1, 27] і використовувався економістами і фінансистами для пояснення економічних 
процесів того часу. Визначення процесу глобалізації як суто економічного поняття зафіксовано віт-
чизняною енциклопедією: "Глобалізація (фр. global – "загальний, всесвітній", від лат. globus – "ку-
ля") – категорія, яка відображає процес обміну товарами, послугами, капіталом та робочою силою, 
що виходить за межі державних кордонів і з 60-х рр. ХХ ст. набуває форм постійного й неухильно 
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зростаючого міжнародного переплетіння національних економік" [2, 264]. До початку XXI ст. пре-
валювання економічного процесу в структурі глобалізації відмічалося багатьма авторами [3, 28]. 

Сьогодні процеси глобалізації охопили майже всі сфери людського життя, і характеризуються 
вже не лише кардинальними економічними перетвореннями, а й формуванням єдиної інформацій-
ної мережі, посиленням темпів науково-технічного прогресу, формуванням культурного простору. 
Більше того, глобалізація XXI ст. – не просто розширення охоплених цим процесом сфер, а і якісно 
новий рівень в організації життя суспільства. Процеси глобалізації характеризуються неодностайні-
стю сприймання не лише щодо джерел виникнення, що визначає її глибинну сутність, а і щодо пе-
реважання інструментів впливу і віддання примату культурній або економічній складовій. 

Процеси глобалізації розглядаються, з одного боку, як взаємоскоординоване об’єднання зу-
силь її суб'єктів з метою зняття територіальних бар'єрів на шляху інтеграції національних економік, 
поглиблення міжнародного поділу праці і утворення глобального інформаційного простору та 
сприяння у такий спосіб вирішенню проблем, що вийшли за межі національних і стали загально-
людськими, – зокрема, усунення глобальної екологічної катастрофи. 

Але здійснювана практика глобалізації часто небезпідставно сприймається як політика домі-
нування однієї з (або групи) країн (так званого "золотого мільярда") над іншою частиною світу з 
метою поширення і закріплення домінуючих позицій. Більшість противників глобалізаційних про-
цесів ("антиглобалістів" та "альтерглобалістів") вбачають в них політику американізації або вестер-
нізації. Розпад Радянського Союзу закріпив лідерські позиції США, що слугувало стимулом (і пев-
ною мірою наслідком), встановлення у постсоціалістичному світі західної моделі капіталізму ("ри-
нкової економіки"). 

Докорінна зміна геополітичної ситуації створює нове дискусійне поле стосовно перспектив не 
лише формування нової світової влади з функціями наддержавного управління, а й утвердження 
нового світового порядку. Можливими сценаріями такого розвитку вважається встановлення нової 
монополістичної влади, формування та закріплення біполярності з новими суб'єктами світового ге-
ополітичного процесу або утвердження багатополюсності світу, про що йдеться далі. 

Перший сценарій, – поширення монопольної влади однієї або блоку країни – найменш ймовір-
ний, оскільки, з одного боку, викликає протест інших учасників глобалізації і веде до послаблення 
авторитету монополістів, з іншого – нерівномірний розвиток держав призводить до появи нових 
лідерів, що пропонують своє бачення змісту та спрямованості глобалізаційних процесів. 

Другий сценарій – біполярна схема розвитку є більш ймовірною, оскільки здатна забезпечити 
врівноваженість протилежно діючих сил, і тому є більш стійкою. Сценарії біполярності різняться 
своєю багатоманітністю. О.О. Арін (справжнє ім'я Р.А. Алієв, англомовний псевдонім Алекс Бет-
тлер (Alex Battler)) [4, 35-37] найймовірнішим вважає сценарій протистояння США та Китаю, 
О.С. Панарін [4, 37-38] – західного та східного (сформованого стратегічним партнерством Китаю, 
Індії і Росії) блоків. Але біполярна геополітична конфігурація не визнається однозначно оптималь-
ною, оскільки містить в собі загрозу зіткнення цивілізацій (як колись – світових соціальних систем). 

Останній сценарій – поступового формуванням партнерства декількох центрів політичної, 
культурної і економічної сили теоретично є найбільш привабливим і, на думку Ю.В. Яковця [4, 38-
39], має найбільші шанси на реалізацію. 

Складність взаємовпливу і взаємозалежності суб'єктів глобалізації унеможливлює зведення 
прогнозів щодо геополітичної ситуації лише до трьох перелічених сценаріїв. Зокрема, 
Ю.Г. Волковим [5, 162] передбачається поява між протилежними ідеологіями Сходу і Заходу бала-
нсуючого центру – Росії. Цікавим є погляд на подолання глобальних конфронтацій 
І.Ф. Кононова [6, 88], який вбачає модель майбутнього світового порядку в Індії, що виокремлюєть-
ся своєю спроможністю гармонійно поєднувати різноманітні культури, етноси, релігії, долати ра-
зючий розрив між заможними і бідними верствами населення, освіченими і неграмотними прошар-
ками суспільства. 

Не втратила своєї актуальності, а набула якісно нового змісту і форми економічна глобаліза-
ція. Якісно новий зміст інтернаціоналізації економіки завдяки загальній інформатизації, поглиблен-
ням регіональної інтеграції країн Європи, Північної та Південної Америки, і Тихоокеанського регі-
ону, формування Всесвітньої торгової організації, кардинальними змінами у виробництві, торгівлі і 
фінансуванні. Саме ці реалії свідчать про становлення глобально інтегрованої економіки світового 
масштабу [7]. 

Оптимізм щодо наслідків глобалізації світової економіки не поділяє більшість дослідників, 
вбачаючи саме в економічній глобалізації небезпеку для подальшого існування людства. Глобаліза-

 178 

http://www.history.com.ua/review/2006/n1-2006/r3/kozlitin.shtml%23n2


2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
ційні тенденції посилюють промислово-сировинний дисбаланс із зосередженням промислового по-
тенціалу в країнах США, Європи і Японії та перетворенням на сировинні придатки країн третього 
світу і Росії [8]. Побоювання викликає загострення протилежних тенденцій – вичерпності ресурсів 
при зростаючій чисельності населення, що може призвести до підтвердження прогнозних розрахун-
ків першовідкривача демографічної проблеми Т.Р. Мальтуса [9]. 

Сучасна форма економічної глобалізації характеризується як високим рівнем концентрації і 
рухливістю капіталу, так і значними інвестиційними потоками з одних промислово розвинутих кра-
їн в економіки інших через транснаціональні корпорації [4, 30-31]. Уява про глобалізацію як про 
"вільний рух капіталів і зростаючу залежність національних економік від глобальних фінансових 
ринків і транснаціональних компаній" визнана Дж. Соросом [3, 39] Підкорення національних еко-
номік інтересам ТНК і міжнародним торгівельно-фінансовим інститутам, на думку 
Ю. Тютюнник [10, 55], є найбільш суттєвою структурною ознакою глобалізації. 

Йдеться перш за все про виокремлення фінансової глобалізації зі структури економічної або 
фінансово-економічної [11] внаслідок встановлення панівної ідеології капіталу і закріплення влад-
них позицій країнами «золотого мільярду» (США, більшість країн ЄЕС, Японія, ПАР та інш.). Ще 
К. Маркс свого часу писав: "Банки й кредит стають у той самий час і могутнім засобом, що виво-
дить капіталістичне виробництво за його власні межі, і одним з найпотужніших важелів криз і об-
дурювань" [12]. Аналізуючи роботи Д. Белла, М. Кастельса, В.Л. Іноземцева та інших дослідників 
Л.А. Мусаелян  зазначав:«У США досяг ггантс   -спекулятивний капітал, 
що захопив командні висоти в економіці і суспільстві» [12], чим і здійснений істотний вплив на ха-
рактер сучасної глобалізації. О.В. Бузгалін в своїй роботі «Альтерглобалізм: до теорії феномену» 
стверджує "Світ зіткнувся не просто з глобалізацією, а з глобальною гегемонією корпоративного 
капіталу" [13]. На думку М. Кастельса [14, 179], сучасна глобалізація робить населення залежним 
від глобальних метамереж невидимого царства планетарного капіталу. 

Сучасні глобальні зміни впливають на кількісні і якісні параметри культурного рівня суспіль-
ства. Найбільш небезпечними для національної самобутності вважається посилення влади транс-
національних корпорацій. Зокрема, Н.М. Моїсеєв [4, 30-31] владу ТНК вважав не просто стержнем 
вестернізації, а новою глобальною світобудовою – «світом ТНК». Визнаючи наднаціональний хара-
ктер ТНК, що виходить за межі фінансово-економічної і, навіть політичної сфери, він вважав реа-
льною можливість їхнього впливу на людську свідомість, підкорення інформаційного простору і 
нав’язування власних стереотипів і поглядів. 

О.І. Субетто [15] сучасну глобалізацію називає модіалістичною та фінансово-капіталістична, 
що визначає світову фінансову капіталовладу США. Ідеологією Нового Світового Порядку, на його 
думку, є монетарний лібералізм, що встановлює глобальну систему вільного переміщення капіталу. 
О.І. Субетто не просто визнана політика американізації завдяки процесам фінансової глобалізації, а 
у набутті капіталом нової цінності і ролі. Річ полягає не просто в економічних відносинах «капітал-
капітал», що в своєму розвитку минули товарну форму, а і у відчуженні капіталом своєї матеріаль-
ної оболонки. О.І. Субетто виводить поняття «капітальної людини» як «капіталороботу» або «капі-
талокіборгу», для якої гроші стали ціллю, а не засобом існування. Асимілюючись з капіталом, така 
капіталораціоналізованна людина стає його прямим втіленням, втрачаючи свою людську сутність. 
Найгіршим є втрата людиною влади не лише над капіталом, а і над собою з повною віддачею капі-
таловладі. Дана асоціація людини з капіталом, перетворення її на «капіталогроші» і зростання ролі 
капіталу О.І. Субетто визначена як дія «Капітало-Бога», що перевершив всіх земних богів усіх релі-
гій. 

Тотальна влада капіталу персоніфікована ТНК, МВФ, МБ, ВТО, насадження культури, погли-
блення екологічної кризи і ряд інших факторів, спричинених процесами глобалізації викликали 
протест у формі антиглобалізаційного руху, який зародився в Сіетлі в 1999 р. в результаті ініціати-
ви робітничого руху США [16] і характеризується сьогодні різноманітністю тенденцій як реформі-
стських, консервативних, так і пов’язаних з комуністичними партіями, антиімперіалістичними ру-
хами країн, що розвиваються. Антиглобалістами виступають екологісти, противники всевладдя ко-
рпорацій і закріплення уніфікації життя. Ідеологами антиглобалізму визнаються О.О. Арін, 
П. Бурдьє, М.Г. Делягін, Г. Джемаль, О.А. Зінов'єв, Г.А. Зюганов, С.Г. Кара-Мурза, Б.Ф. Ключніков, 
Т.В. Муранівский, О.С. Панарін, І.Я. Фроянов і багато інших. За А.А. Больбатом [17], антиглобаліс-
ти заперечують не глобалізацію як таку, а глобалізацію «зверху» за правилами наднаціональної елі-
ти. 
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Сучасна світова нестабільність не лише породжує рух антиглобалістів, а і викликає ряд песи-

містичних прогнозів спостерігачів за сучасними трансформаціями. Болючим питанням сьогодення є 
ймовірність подальшого існування людства взагалі. І. Валлерстайном в книзі «Кінець знайомого 
світу» були викладені «наявні у сучасній, далекій від точки рівноваги, світовій системі, ризики ви-
никнення небезпечних для її існування біфуркацій, внаслідок яких може припинити свої існування 
упродовж найближчих 25-50 років» [18, 289]. Світова історія розгортається так стихійно і неперед-
бачувано, що сучасний етап навряд чи може бути розцінений як логічний очікуваний цикл історич-
ного завершення: "люди, втративши ілюзії своєї всемогутності і уседозволеності, раптово виявили-
ся віч-на-віч з загрозою планетарного Апокаліпсиса" [19]. Пройдений історичний шлях 
Дж. Зерзаном розцінюється як поразка, а майбутня перспектива для людства – це шлях до самоз-
нищення: "Цивілізація сама довела свій власний провал, і людство завершується са-
моліквідацією" [20]. Кардинальні світові зміни деякі мислителями сприймалися не як процес пере-
ходу людства в пост-історію взагалі, а як завершення одного історичного циклу і початку якісно 
нового етапу організації життя. Зокрема в статті «Реквієм по ХХ століттю» О.І. Неклеса констатує: 
"Соціальний бульйон, що вирує на планеті, явно готовий породити на світ якийсь могутній організм 
- новий світоустрій, почавши з чистого аркуша літопис всесвітньої історії" [21]. 

Більшість сучасних дослідників кінець історії пов'язують з пануванням корпоративного капі-
талу, що поширює свою владу в усіх напрямках людського життя. Глобальна капіталістична систе-
ма кінця ХХ століття, за Дж. Соросом [14], являє собою останній етап історії Капиталу в його русі 
до Фіналу, де він своєю панівною роллю призводить людство до загибелі. Людство перебуває у 
своєму русі до своєї «капіталократичної смерті», за О.І. Субетто [15]. М.О. Мунтян [22] також пов'-
язує кінець історії з капіталізмом, але вбачає можливість його відвернути у разі повернення вектору 
розвитку історичного процесу від заданого шляху євроатлантичною цивілізацією. 

В публікації «Кінець історії» Ф. Фукуяма [23] назвав кінцем історії падіння ідеології радянсь-
кого комунізму внаслідок розпаду Радянського Союзу після поразки в «холодній війні». Оговорю-
ючи кінцевий шлях ідеологічної еволюції людини і перетворення західної ліберальної демократії в 
універсальну і кінцеву форму державного управління і людства, ним було окреслено кінець саме 
«соціалістичної історії», про що він прямо не зазначав.  

Як і Ф. Фукуяма, який кінець історії пов’язував з падінням ідеологічної системи, завершальна 
стадія капіталізму, що досягла стану своєї біфуркації, вважається історичним кінцем на думку тих, 
для кого імперія капіталізму являє собою або єдину можливу, або ідеальну форму людського існу-
вання. Падіння капіталізму також пов’язують з первинною недосконалістю його природної сутнос-
ті. Крім того, панує теорія не лише про природне завершення життя капіталізму, а про можливий 
його кінець в зв’язку з обмеженістю ресурсів, що викачуються центрами фінансового капіталу з 
країн, що розвиваються. Дана модель функціонального життя капіталізму запропонована 
К. Каутським [9]. 

Можна констатувати актуальність відомої ідеї про зв'язок завершення передісторії людства з 
необхідністю падінням імперії капіталізму. Актуальним є пошук альтернативних капіталізму варіа-
нтів розвитку, переглядаючи історію шляхом порівняння теоретичних концепцій з практикою вті-
лення їх в життя. Більшість дослідників увагу привертає соціалістична модель, що, перш за все, 
пов’язано із виконанням прогнозів К. Маркса [12] в розвитку постіндустріальних країн щодо пос-
тупової трансформації капіталізму. Не дивлячись на існування противників К. Маркса, зокрема 
П. Дракер в книзі «Постекономічне суспільство» зазначав: "Сьогодні ясно, що К. Маркс виявився 
лжепророком: всі його пророцтва збулися з точністю до навпаки" [24], переважна кількість сучас-
ників розділяють його погляди на капіталізм, хоч і не завжди повною мірою, враховуючи супереч-
ливу природу капіталу. 

Теорія К. Маркса все більше зацікавлює вітчизняних і закордонних дослідників відповідністю 
вимогам реальності. Вираженням сучасної глобалізації стала індивідуалізація, що полягає в звіль-
ненні соціально активної особистості з-під влади авторитарних структур, як граничний стан земної 
людської свободи. Людина і її звільнення є головним фокусом теорії К. Маркса, що є ярким вира-
женням принципу гуманізму. Вбачаючи кінцеву мету створення суспільства як «цілісну, органічну, 
історично еволюціонуючу систему» [12] і зростання соціального прогресу шляхом інтеграції всіх 
сфер суспільного життя, К. Маркс виявляв позитивні тенденції глобалізації в контексті універсалі-
зації. Дані погляди суперечать основним постулатам ліворадикальних антиглобалістів, що керують-
ся положенням К. Маркса, і вважають, що характер сучасної глобалізації не відповідає інтересам 
населення. Їх побоюванням загрозливої політики вестернізації протистоїть підхід до марксистської 
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теорії Ю.В. Яковцем [4, 29], який розглядає положення К. Маркса як різновид західної економічної 
думки, покликаної трансформувати нації і цивілізації «за західними взірцями». 

На думку представників постіндустріалізму, ними подолана обмеженість К. Маркса стосовно 
примату матеріального виробництва. Мислителями даної течії віддано перевагу духовній сфері, ви-
суваючи базою нової історичної епохи знання та інформацію. Однак, з одного боку, автономне їх 
існування без прикладного застосування не являє собою цінності, а з іншого боку, духовний фактор 
не заперечувався К. Марксом взагалі, а базисний характер матеріальної складової можна довести 
залежністю зростаючої ефективності матеріального виробництва від збільшення торгового і фінан-
сового капіталу в умовах нормально функціонуючої економіки [12]. Як відмічає В.І. Захарченко: 
«Марксу першому вдалося поєднати економічний розвиток з розвитком соціальних інституцій і та-
ким чином пояснити іманентну еволюцію економічних процесів» [25, 23]. 

Витісняючи просту фізичну і монотонну розумову працю з метою формування складного за-
гального її характеру, К. Марксом не проводиться «дематеріалізація виробництва», що забезпечу-
ється, з контексту постіндустріального суспільства, запереченням праці творчістю. Зокрема, у 
В.Л. Іноземцева і М.О. Бердяєва [12], творчість є монополією розумової діяльності, хоча на думку 
Л.А. Мусаелян а [12], творчість може проявлятися в діяльності, наприклад, слюсаря, а розумова 
діяльність контролера або касира може відмічатися своєю монотонністю. Відмічена 
Л.А. Мусаелян ом творча праця як днсть суб’єктивних і об’єктивних факторів – відношення до 
праці і його змісту, зазначалася, на його думку, і К. Марксом. Гральна форма творчої праці, відмі-
чена представниками постіндустріалізму, протиставляється інтенсивністю докладених зусиль в 
творчій діяльності К. Маркса. Саме останнє, є єдиною необхідною передумовою розвитку, самореа-
лізації і самовдосконаленню людини. 

Полеміка навколо творчості трудової діяльності і обговорення її вираження в працях 
К. Маркса підкреслює актуальність даного питання в характері сучасного суспільства. Хоч, 
В. Марцинкевич і І. Соболєва [25] ототожнюють творчість з працею взагалі, і не вважають внесення 
творчості в трудову діяльність елементом новизни. Подібних поглядів дотримується і противник 
марксизму В. Бубнов [26], розглядаючи творчість як різновид праці.  

Таким чином, за К. Марксом, не суспільство звільняється від праці, а праця набуває вільного і 
творчого характеру, звільняючись від вимушеної і жорсткої економічної необхідності [12]. Покла-
даючи творчість в основу суспільства нового типу, В.Л. Іноземцевим вводиться поняття неможли-
вості експлуатації творчості, не лише як вилучення продуктів праці, а і як розходження цілей екс-
плуататора і власника творчих продуктів, чим, на думку В.Ф. Паульмана, заперечує А. Сміта і 
К. Маркса: "…творчість, що так би мовити підштовхує сама себе, маючи джерело саморозвитку 
усередині унікального індивіду, не вписується у звичну систему категорій, істинних для "економіч-
ної людини" А. Сміта» [26]. І хоч новизна творчості, головним чином, заперечується як прибічни-
ками, так і противниками К. Маркса, творчий характер роботи повинен стати базою формування 
майбутнього суспільства, що забезпечує, перш за все, можливість пристосування в сучасному мін-
ливому світі. Ще О.С. Панарін зазначав: «людина не має стабільних природних ніш, її доля - твор-
чість» [21]. 

Повертаючись до наукових положень К. Маркса стосовно соціалізму, ставиться під сумнів іс-
тинність даної концепції з поглядів негативного досвіду їх втілення в колишньому Радянському 
Союзі. Зразок стрімкого економічного розвитку Китаю свідчить про відсутність докорінного розу-
міння основних Марксових положень або належних умов для втілення концепції соціалізму у ко-
лишніх пострадянських країнах. Наприклад, критики догматичного підходу до соціалізму і комуні-
зму не вбачають обов’язкову прив’язку соціалізму до адміністративної форми [27]. Що стосується 
другого фактору, найкращим ґрунтом для втілення в життя концепції соціалізму є саме капіталізм, 
що залишає після себе потужну технологічну базу. 

Значний евристичний потенціал марксистської теорії виявляє себе в уявленнях про форму-
вання в майбутньому загальної праці, що призведе до падіння капіталу як владної форми виробниц-
тва і покладе початок епохи реального гуманізму. За К. Марксом, багатство суспільства буде визна-
чатися не робочим часом і затраченою кількістю праці, а загальним рівнем розвитку науково-
технічного прогресу і здатністю застосовувати наукові досягнення у виробничому циклі задля збі-
льшення об'єму вільного часу, що знаходиться за межами виробничого процесу і є простором віль-
ного розвитку людини. Вільний час у непрацюючих верств населення базується на додатковій або 
надмірній праці частини суспільства, що працює. Дійсним багатством суспільства і основою соціа-
льного прогресу є розвиток всіх верств населення, що досягається форсуванням капіталу прогресу 
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науки і техніки. Основою нового етапу історії людства є цілеспрямована людська діяльність, звіль-
нена від небажаної рутинної праці, продиктована потребами. Перехід людства з царства необхідно-
сті в царство свободи, на думку К. Маркса, може бути забезпечено введенням елементів творчості у 
виробничій процес і відання примату науковій діяльності. Базою формування майбутнього суспіль-
ства як нової універсальної форми самоорганізації індивідів є формула: "вільний розвиток кожного 
є умовою вільного розвитку всіх" [12]. І хоч К. Марксом не було окреслено логічної тріади «доеко-
номічне-економічне-постекономічне суспільство», він постійно акцентував неможливості досяг-
нення вільного саморозвитку людини в межах тієї економічній формації, які ми й визначаємо як 
"економічну", – чим підкреслюється тотожність характеру його «суспільства вільних індивідуаль-
ностей» характеру можливого постекономічного суспільства. А покладання всебічного розвитку в 
основу становлення постекономічної людини для Маркса є засобом втілення вищої гуманістичної 
цінності – здійснення на Землі всебічного, безмежного і вільного розвитку людської цивілізації. 

Сьогодні ведуться розмови про європейський шлях розвитку соціалізму і про модифіковану 
його форму взагалі. Радянському тоталітарному соціалізму ставлять у противагу демократичний 
гуманістичний соціалізм [28]. Як оптимальний варіант розглядається західний ліберал-соціал-
демократичний соціалізм, цінностями якого є свобода і соціальна справедливість з правом на при-
ватну власність, державним втручанням на рівні планування, врахуванням екологічного фактора в 
економічній сфері, солідарності у відносинах між людьми і соціальними групами тощо [29]. На ду-
мку В.Ф. Паульмана [26], людська цивілізація повинна бути побудована на принципах торжества 
активного загальнолюдського революційного розуму, який рано чи пізно знайде своє втілення в де-
мократичному соціалізмі. Л. Клейн висуває концепцію ринкового соціалізму, як найбільш прогре-
сивну, що передбачає панування конкурентного ринку з поєднанням приватної і державної форми 
власності [30]. Майбутнє суспільство, за П. Сорокіним [25, 24], являтиме собою якийсь інтеграль-
ний тип суспільства, котрий втілюватиме більшість позитивних цінностей і капіталізму, і комуніз-
му, будучи водночас вільним від істотних дефектів кожного з них. Характер майбутнього суспільс-
тва пов’язують також з потребою балансування відносин в системі «людина – суспільство – приро-
да», що викликано первинністю назрілої глобальною екологічної катастрофи від негативних нас-
лідків штучно створеного техногенного світу. М.О. Чешковим [21] виділена проблема обмеженості 
ресурсів, збереження яких передбачає політику антивестернізації. 

Суперечливість трансформаційних процесів сучасності створюють умови непередбачуваного 
майбутнього, чим ускладнюють процес окреслення основних рис майбутнього суспільства. Залежно 
від бази аналізу суспільство нового типу дослідники впевнено окреслюють, заперечуючи минулу 
форму, використовують такі поняття як, постіндустріальне (Д. Белл), постбуржуазне 
(Дж. Ліхтхайм), посткапіталістичне (Р. Дарендорф), постмодерністське (А. Етціоні), постцивіліза-
ційне (К. Боулдінг), постпротестантське (С. Алстром), постісторичне (Р. Сейденберг), постнафтове 
(Р. Барнет) суспільство тощо. 

Найбільшу полеміку викликає поняття постекономічного суспільства, яке вперше з'явилося у 
працях Г. Кана. В.І. Захарченко [25, 23] вказує на некоректність терміну, заперечуючи відсутність 
можливості неекономічного суспільства. Його використання в роботах В.Л. Іноземцева [31] не но-
сить характеру заперечення, а базується на поділі історії залежно від характеру людської діяльності 
і відносин на три глобальних періоди: доекономічний, економічний і постекономічний. В останній 
фазі перебувають саме країни західної цивілізації. Намагаючись спрогнозувати майбутній характер 
постекономічного суспільства, В.Л. Іноземцев пише: "Люди сучасної епохи створили той первісний 
матеріальний базис, на якому виникає можливість для розвитку явищ і відносин, що роблять люди-
ну власне людиною. Залишаючи економічну епоху, людство вступає в еру абсолютної суб'єктивно-
сті, де дії кожної окремої особистості обумовлені її внутрішніми потребами, продиктовані законами 
моралі, іманентними кожній людині нової епохи. І коли люди навчаться не заподіювати зла собі 
подібним тільки тому, що ці подібні - люди, коли знехтувані знайдуть у собі сили до кінця днів бо-
готворити тих, хто знехтував ними, коли будь-яка діяльність буде сприйматися як внутрішньо віль-
на, тоді людина досягне воістину ідеального стану і Люциферу не залишається нічого іншого, крім 
як вічно дивитися на неї із заздрістю із глибини своєї безодні" [26]. 

Основним дискусійним аргументом у роботі В.Л. Іноземцева є теза про домінування 
суб’єктивних, особистісних, психологічних відносин в новому соціумі, що викликає значні доко-
рінні перебудови людської свідомості. До того ж, насторожує індивідуальний характер системи 
цінностей [26], що знецінює загальну істину і ускладнює взаємовідносини між індивідами з проти-
лежними установками. Невизначений характер постекономічного суспільства В.Л. Іноземцева підк-
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реслена В.Ф. Паульманом [26], якого дивує переважання замість права власності невідчуженого 
права особистості на власні здібності і, доступна лише обраним, власність на систему інформацій-
них кодів. Але слід віддати належне розробленим працям В.Л. Іноземцева [12] стосовно зазначення 
об’єктивних умов для саморозвитку людства в постекономічному суспільстві: зростання питомої 
ваги нових сфер господарювання, що забезпечують індивідуальний розвиток (послуги, комунікації, 
сфера здоров'я, освіти, наука тощо) і збільшення попиту на висококваліфіковану працю, здатних до 
виконання складної творчої діяльності. 

Висновки 
Сучасні тенденції глобалізації характеризуються суперечливістю протікання, глибинністю 

масштабних перетворень, взаємовпливом і взаємопроникненням її складових. 
З одного боку, економічна і культурна глобалізація виступають як інструменти політичного 

впливу. В такому разі, концентрацію уваги викликають передбачення політичних позицій країн в 
світовому просторі. Розглянуті геополітичні сценарії дають можливість окреслити нами як най-
більш привабливий варіант утвердження багатополюсного світу, як формування партнерства декі-
лькох центрів політичної, культурної і економічної сили. Але сумною є успішність практики його 
втілення в життя, оскільки вона пов'язана із складністю налагоджування конструктивної взаємодії 
різноманітних культур з урахуванням ступеню новизни сучасних перетворень. З іншого боку, якіс-
но нова форма економічної глобалізації з виокремленням фінансової складової в результаті високої 
концентрації і руху капіталу впливає на свідомість людей. Але більш глибинний аналіз сутності 
сучасних перетворень вказує на первинність культури щодо стратегічної поведінки суб'єктів глоба-
лізації. 

Невдоволення мас сучасними трансформаціями викликає антиглобалізаційний рух різного 
роду, що носить частковий характер в залежності від знаходження зони можливого впливу в проце-
сах глобалізації. Антиглобалізм, у такому разі, має логічно перерости в альтерглобалізм з пропону-
ванням власного сценарію розвитку. 

Панування ідеології корпоративного капіталу викликає не лише протести, а і песимізм через 
ототожнення стану біфуркації імперії з капіталізму кінцем історії. Пошук альтернативних капіталі-
зму варіантів розвитку зводиться до історичної переоцінки цінностей з метою окреслення характеру 
нової людської формації. Нової актуальності набуває марксистська теорія соціалістичного укладу 
життя, в основі якої лежить вільний і необмежений розвиток особистості і соціальної справедливос-
ті. 

Постекономічна природа майбутнього суспільства корелює з передбаченням імовірного пере-
ходу людської цивілізації у фазу постцивілізації, яка лежить за межами "економічної формації" як 
такої. Термін «постекономічне суспільство» акцентує увагу на запереченні первинності панування 
економічних цінностей, а не виходу людства за межі економіки взагалі. Позитивне визначення сус-
пільства, яке буде прийде на зміну економічному, потребує додаткового глибинного дослідження 
глобалізаційних тенденцій та їх детермінант. 

Але вже можна однозначно констатувати, що саме орієнтація на необмежений індивідуальний 
розвиток стане основною характеристикою домінуючого типу людини постекономічної епохи, що 
корелює з відомими висновками та прогнозами К. Маркса, головним для якого було визнання лю-
дини і можливостей її необмеженого розвитку основною цінністю. 
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SUMMARY 

Among the variety of views of transformation nature of modern globalization processes the objec-
tively and subjectively caused statement of a new type society is a obvious fact. 

The future society is outlined as posteconomic with the prediscretion of objection a primacy of eco-
nomic values domination and an output of a human civilization for borders of an economic formation on 
higher development level of a postcivilization phase.  

Thorough, unlimited and free individual development will make basis for dominating person type 
which will come instead of «economic man». 
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Д.І. ЛЕОЩЕНКО 
 

СВІТОГЛЯДНА ОСНОВА ІСТОРИЧНОЇ ПРАВДИ 
 

Розглядаючи історичну правду як той фундамент, на якому вибудовується пізнавальне та оці-
нювальне відношення до минулого, ми пропонуємо виходити з ціннісно-когнітивного змісту понят-
тя “історична правда” [5; 6] і розглядати її як структуроутворюючу основу історичної свідомості 
[6]. Таким чином, з’ясування механізму формування історичної правди є необхідною умовою розу-
міння того, як відбувається відображення історичного буття. Таке відображення, у свою чергу, є 
закономірним, оскільки за умови наявності історичної свідомості не може не створюватись 
суб’єктивний образ минулого. 

Закономірність формування історичної правди як неминучого оцінювання минулого обумов-
люється також тим, що суб’єкт соціально-історичного процесу (окрема людина, конкретна соціаль-
на група або суспільство в цілому) не може не порівнювати себе сьогоднішнього із собою ж “учо-
рашнім”. Тим більше не можна не порівнювати із минулим образ майбутнього, оскільки будь-яка 
діяльність свідомого суб’єкта характеризується цілеусвідомленням, тобто створенням ідеального 
образу бажаного результату. Тому людина, постійно замислюючись над тим, якою їй бути, здатна 
вирішувати це питання тільки за умови врахування того, якою вона була. 

Достатньо переконливо це зображував Х.Ортега-і-Гассет: “Людина винаходить життєву про-
граму, таку, щоб статичний образ буття задовільно відповідав труднощам, що поставлені умовами. 
Вона випробовує цю форму життя, намагаючись втілити той уявний персонаж, яким вона вирішила 
бути… Однак, дуже скоро з’ясовується обмеженість цього образу життя… І тоді людина придумує 
іншу життєву програму. Але друга програма набуває іншої форми, і не тільки в силу обставин, але 
й також під впливом першої програми… Людина неухильно підпорядковується бажанню бути не 
тим, ким вона була. За другим проектом буття… слідує третій, сформований під впливом першого і 
другого, і так далі… Людина акумулює в собі буття – минуле, вона робить себе буттям у діалектич-
ному ряду своїх дослідів”. [7, 96] Розвиваючи цю думку, згаданий мислитель влучно зазначав: 
“Прогрес вимагає, щоб…нова форма перевершувала попередню, і з цією метою він зберігає і вико-
ристовує стару форму… Прогресувати – означає акумулювати буття, накопичувати реальність”. [7, 
98] Іншими словами, останнє означає, що без порівняння із минулим взагалі неможлива оцінка сту-
пеню прогресивності розвитку. 

Все вищезазначене, на наш погляд, переконливо свідчить про актуальність дослідження іс-
торичної правди як основи історичної свідомості, тим більше, що остання у свою чергу є складовою 
суспільної свідомості. Від того, як формується історична правда залежить не просто відображення 
минулого, а, що є більш важливим, визначається суб’єктивне ставлення до нього, в залежності від 
того позитивної чи негативної значущості воно набуває. 

На основі історичної правди формується цілісна система поглядів на минуле людського сус-
пільства. Але, у свою чергу, суспільство є частиною світу. Отже ми маємо всі підстави розглядати 
сукупність наших уявлень про суспільство, і зокрема про його минуле, як складову частину світо-
гляду. Підтвердженням цього є те, що в структурі історичної правди можна виділити ті ж аспекти, 
що й у структурі світогляду: онтологічний, аксіологічний, практичний і гносеологічний. Онтологіч-
ний аспект історичної правди полягає у розумінні минулого як спадку попередніх поколінь у вигля-
ді їхніх матеріально-духовних досягнень, які визначали суспільне буття на певному історичному 
етапі. Достатньо детально вже казалось і про аксіологічний аспект, як про ціннісно-оцінювальне 
відношення до минулого, на підставі якого відбувається оцінка сучасності і створюється ідеал май-
бутнього. З аксіологічними поглядами тісно пов’язаний зміст практичного аспекту, до якого відно-
сяться уявлення про принципи практичної діяльності людини як суб’єкту історичного процесу, про 
те, наскільки людина самостійна у своїх діях і наскільки вона здатна впливати на перебіг історич-
них подій. Багато в чому змістом практичного аспекту визначаються й уявлення про можливості 
практичної реалізації поставленої на майбутнє мети у вигляді досягнення вже згадуваного вище 
ідеалу. 

Особливе ж місце, в структурі історичної правди посідає гносеологічний аспект. Не кажучи 
вже про вирішення питання взагалі про можливість пізнання минулого, змістом цього аспекту обу-
мовлюється також і те, в якій формі це пізнання відбувається. Для пояснення нагадаємо, що відбит-
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тя минулого, як його відображення у вигляді історичної свідомості, є закономірним, а, отже, не мо-
же не існувати. Але при цьому воно може оформлюватись або у вигляді просто буденного “сприй-
няття”, або у вигляді “розуміння” на теоретичному рівні. В останньому випадку ми можемо говори-
ти про наукове знання, яке, у свою чергу, може бути істинним або хибним. 

Мету даної статті можна конкретизувати як виявлення тих визначальних факторів, які 
сприяють оптимізації історичної свідомості саме в плані наближення нашого знання про минуле до 
істинного. Тоді основним завданням роботи, виходячи з реалізації поставленої мети, буде пошук 
шляхів вдосконалення методології історичного дослідження як головної умови наукового пізнання 
минулого на основі його об’єктивного та адекватного відображення. За умови ж ігнорування цієї 
вимоги, тобто у випадку отримання викривленого історичного знання, ми практично гарантовано 
будемо мати відповідне формування змісту історичної правди по всіх інших трьох її аспектах (он-
тологічному, аксіологічному та практичному) на підставі невірного уявлення про минуле. Останнє 
безумовно негативно відобразиться на розвитку змісту історичної свідомості зокрема та й суспіль-
ної свідомості в цілому. 

Для кращого розуміння концепції історичного дослідження, що пропонується автором (на-
звемо її умовно “світоглядною”), доречно буде оглядово нагадати основні положення найбільш ви-
знаних на сьогодні підходів до вивчення історії. Такими безумовно вважаються “формаційний” та 
“цивілізаційний”.  

Формаційний підхід, являючись складовою частиною марксистської методології, як і марк-
сизм у цілому, базується на матеріалізмі та діалектиці. Матеріалістичне розуміння суспільного бут-
тя означає беззаперечне визнання того, що визначальною в існуванні і розвитку суспільства є сфера 
матеріального виробництва. Але, виходячи з основних діалектичних принципів всезагального 
зв’язку та взаємовпливу, визнається, що для створення повного і всебічного уявлення про суспільс-
тво і, зокрема, про його історичний розвиток неприпустимо не враховувати значущості інших сфер 
суспільного життя. 

У своєму розвитку людське суспільство проходить історично визначені і якісно різні етапи – 
суспільно-економічні формації, кожній з яких притаманний свій спосіб виробництва матеріальних 
благ. У свою чергу, своєрідність тієї чи іншої суспільно-економічної формації обумовлюється якіс-
ною відмінністю її складових – економічного базису (виробничих відносин) та ідеологічної надбу-
дови, а також своєрідністю їх діалектичної взаємодії. 

Першопричиною суспільного розвитку є, згідно з законами діалектики, протиріччя між пот-
ребами людини і можливостями їхнього задоволення. Постійно збільшуючись, як за обсягом, так і 
за різноманітністю, потреби змушують знаходити засоби для їхнього задоволення, наслідком чого є 
вдосконалення людьми засобів виробництва і, відповідно, розвиток умінь і навичок самих людей. У 
такий спосіб обґрунтовується динамізм продуктивних сил, розвиток яких з неминучістю призво-
дить до зміни відносин між суб’єктами виробництва, якщо порушується закон відповідності змісту 
виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил. Зміна продуктивних сил і ви-
робничих відносин означає зміну способу виробництва, що є основою соціального ладу. 

Оскільки зміст надбудови суспільно-економічної формації повинен відповідати структурі ви-
робничих відносин (базису), а її призначення – забезпечувати збереження й ефективне функціону-
вання базисної структури, то зміна останньої обов’язково веде до необхідності оформлення нової 
надбудови і до зміни суспільно-економічної формації в цілому. У такий засіб обґрунтовується зако-
номірність поступальності суспільного розвитку. 

Незаперечним позитивним надбанням формаційного підходу є саме його наукова оформле-
ність, що проявляється у наявності чітко розробленого понятійно-категоріального апарату (буква-
льно кожному поняттю відповідає його чітке визначення), логічна доведеність і, як наслідок, його 
переконливість. На підтвердження останнього свідчить той факт, що марксизм, як теорія досить 
швидко завоював популярність у країнах Європи, і в тому числі в українському суспільстві, впро-
довж останньої чверті ХІХ – початку ХХ ст. 

Безумовно формаційний підхід має і свої недоліки. Але задля справедливості необхідно за-
значити, що, на наш погляд, практично всі вони відсутні у його первинному, так би мовити класич-
ному, варіанті, а з’являються пізніше внаслідок його невиправданої вульгаризації та догматизації. 
Основними з тих прорахунків, що найчастіше закидаються історичному матеріалізмові, є наступні: 
пропаганда класової боротьби як єдиної рушійної сили  суспільного розвитку; абсолютизація рево-
люції і саме в її насильницькому вигляді як єдино можливого  способу переходу від однієї суспіль-
но-економічної формації до іншої; ігнорування особливостей історичного розвитку та соціально-
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культурних відмінностей, що не вкладались у схему спрощеного розуміння історичного розвитку. 
Зважаючи на тему і задачі цієї статті, ми не можемо вдаватись до детальної полеміки відносно вка-
заних особливостей зазначеного підходу, тим більше, що вони свого часу вже не раз були предме-
том ґрунтовного обговорення та дискусій. 

Один з визнаних класиків цивілізаційного підходу А.Дж.Тойнбі стверджував, що “існують 
три різні методи розглядати та описувати об’єкти нашої думки і серед них – явища людського жит-
тя. Перший – це з’ясування і запис фактів; другий – становлення через порівняльне вивчення 
з’ясованих фактів загальних «законів»; третій - образне відтворення фактів  у формі «белетристи-
ки».” [9, 55] 

На наш погляд, сучасна історія, нажаль, відноситься не стільки до перших двох із зазначених 
напрямків, скільки до третього, який за словами Тойнбі реалізується в драмах і романах. Це 
пов’язано з тим, що сьогодні в умовах відсутності загально визнаної методики історичного дослі-
дження подання змісту історичного процесу та оцінювання його тенденцій виглядає недостатньо 
переконливо і носить більш описовий ніж науковий характер. Це виявляється в неоднозначності 
оцінок історичних подій, їхніх причин і наслідків, а також у нечіткому тлумаченні або у повній від-
сутності визначень деяких понять і категорій. 

Ця ситуація склалась в наслідок розгортання процесів глобальних соціальних трансформацій 
в нашому суспільстві на рубежі 80 – 90-х років минулого століття. Як це часто буває у нашому сус-
пільстві, зазначенні перетворення набули характеру масової кампанії. Як наслідок, відмова від ко-
лишніх ідеологічних орієнтирів майже автоматично (чит.: бездумно, неусвідомлено) спричинила 
відмову і від методу історичного дослідження, що існував в вигляді формаційного підходу. А “ме-
тодичний вакуум”, що створився, вимагав і вимагає негайного заповнення. Цивілізаційний же під-
хід, що пропонується як альтернативний, не одержав поки що доступного, чіткого і змістовного ви-
кладення. Це ні в якому разі не принижує значення тих надбань зазначеного підходу, на яких неод-
норазово наголошували його прихильники. Але на сьогодні, поки що, ситуація, на нашу думку, 
складається таким чином, що, маючи величезний об’єм фактичного матеріалу на емпіричному рів-
ні, історія час від часу виявляється беззбройною в питаннях його теоретичного осягнення. А це, в 
свою чергу, означає, що історія практично не може претендувати на статус науки, бо кожна наука 
крім емпіричного рівня обов’язково повинна мати і рівень теоретичний, на якому відбувається „уза-
гальнення емпіричного матеріалу, виражене у відповідних теоріях, законах і принципах.” [3, 6 – 7] 

Розробка цивілізаційного підходу і його теоретичне оформлення пов’язане з діяльністю таких 
дослідників як О.Шпенглер, М.Данилевський, П.Сорокін, А.Тойнбі. У цілому все різноманіття варі-
антів цивілізаційного підходу до вивчення історії можна розділити на дві різні групи: ті, що наполя-
гають на циклічності історичного процесу і концепції, які відстоюють ідею його лінійності. 

Перехідним варіантом від “циклічного” до “лінійного” різновиду цивілізаційного підходу 
можна вважати концепцію А.Дж.Тойнбі (1889 – 1975). Спочатку погляди Тойнбі розвивалися під 
сильним впливом концепції Шпенглера: історичний процес розглядається у вигляді сукупності іс-
торій окремих своєрідних і відносно замкнених  цивілізацій. При цьому, на нашу думку, не на ко-
ристь концепції свідчить відсутність чітких уявлень відносно типології цивілізацій, оскільки у своїй 
фундаментальній праці “Дослідження історії” Тойнбі в різних місцях визначає різну кількість таких 
цивілізацій: від 13 до 36 [9, 371 – 374]. Кожна цивілізація проходить у своєму розвитку стадії вини-
кнення, росту, надламу і розкладання. Після чого як правило гине і поступається місцем іншій. Ак-
центуючи увагу на багатоваріантності цивілізацій, Тойнбі пояснює це їхніми релігійними розбіжно-
стями. 

Концепція Тойнбі цікава тим, що їй багато в чому притаманні ті основні характерні риси, які 
властиві цивілізаційному підходу в цілому, наприклад, деяка теоретична невизначеність. Зокрема, 
як вже було сказано, відсутнє не тільки тверде уявлення про кількість цивілізацій, але не має  чітко-
го визначення навіть основної категорії “цивілізація”. До того ж Тойнбі не претендує на виявлення 
теоретичних законів, пояснюючи це відсутністю достатньої кількості матеріалу стосовно “сус-
пільств, затягнутих у процес цивілізації”: “…фактів найвищого порядку,… порівняних історичних 
одиниць виявлено дуже мало для застосування наукового методу”. [9, 58] 

На наш погляд, дуже влучну характеристику концепції, що розглядається, дає Я.Шемякін: 
“Аналіз концепції Тойнбі дозволяє виявити границі можливостей цивілізаційного підходу і показа-
ти, що його намагання вийти за ці  межі стали причиною того, що поняття “цивілізація” виявилось 
перевантаженим суперечливими змістами і, як наслідок, втратило чіткі обриси, а його зміст став 
невизначеним.” [11, 55]  
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Незважаючи на своєрідність цивілізацій, Тойнбі вважає, що соціальні процеси, що відбува-

ються в них подібні і на цій підставі виводить деякі “емпіричні” закони повторюваності суспільного 
розвитку, що дозволяють передбачати найбільш важливі події в досяжному для огляду майбутньо-
му. Рушійною силою розвитку цивілізацій є “творча меншість” – еліта, що є носієм “життєвого по-
риву”. Задачею еліти є адекватна відповідь на різні історичні “виклики” ззовні. “Вдала” відповідь 
на такі виклики забезпечує еліті підтримку інертної більшості суспільства. Своєрідність таких “ви-
кликів” і “відповідей” визначають специфіку кожної цивілізації. Виявившись один раз нездатною 
вирішити певну соціально-історичну проблему – виклик, творча еліта втрачає свій авторитет, і  збе-
реження її пануючого становища надалі забезпечується силою. Таким чином, еліта стає ворожою 
для більшості, що веде до конфлікту, в результаті якого цивілізація гине. В цілому запропоноване 
пояснення історичного розвитку дуже сильно нагадує відому ленінську теорію революційної ситуа-
ції (з її ознаками: “верхи” не можуть, “низи” не хочуть і так далі). Але ж остання була розроблена 
ще на початку ХХ ст. і традиційно вважається однією з складових формаційного підходу.  

 Характеризуючи сучасний стан цивілізаційної підходу, необхідно насамперед зазначити, що 
на відміну від формаційного він не має такої чіткої наукової оформленості. Виявляється це, насам-
перед у відсутності єдності думок щодо різних питань. Звичайно, у певному розумінні це можна 
розглянути і як позитивний момент: мовляв, це свідчить про відсутність обмежуючих рамок і дог-
матизованих штампів, про те, що концепція знаходиться в стані постійного розвитку і таке інше. 
Але, коли мова йде про відсутність єдиного категоріально-понятійного апарату, це, м’яко кажучи, 
насторожує. 

Почнемо з того, що дотепер практично відсутнє єдине визначення категорії “цивілізація”. Це 
визнається багатьма сучасними дослідниками. Так, наприклад, російський історик Л.С.Васильєв, 
відзначаючи безсумнівну продуктивність цивілізаційного підходу, змушений визнати, що “...і він 
по цілому ряді причин недостатній. Насамперед, тому, що нечітко розроблена термінологія (почи-
наючи із самого поняття «цивілізація»)”. [2, 2 ] Як доказ наведемо кілька прикладів: 

1. О.Шпенглер розумів під цивілізацією завершальну стадію занепаду в розвитку будь-якого 
суспільства, що відповідає появі значної техніко-механічної складової частини суспільного життя, 
створеної людиною, але ворожої їй і конфронтуючої з нею; 

2. Одне з визначень А.Тойнбі: цивілізації – це суспільства, які “можна розглядати як близькі 
в історичному часі і рівноцінні за своїм значенням”; [9, 54] 

3. С.Хантингтон: “цивілізація – це культурна спільність найвищого рангу, якому відповідає 
широкий рівень ідентичності людей на основі наявності загальних об’єктивних ознак (мова, історія, 
релігія, звичаї і т.д.), а так само суб’єктивної самоідентифікації людей”; [10, 34] 

4. “Цивілізація – це рівень матеріальних, технічних, духовних досягнень тієї чи іншої групи 
народів або країн на певному етапі розвитку.” [1, 3] 

З усього різноманіття наявних варіантів визначення “цивілізація” вищенаведені взяті не випа-
дково, тому що саме в них відбиті ті основні ознаки розглянутого поняття, що, на наш погляд, по-
винні обов’язково бути присутніми у його визначенні (докладніше про це буде сказано нижче). 

Як вже зазначалось, не кращим чином справа обстоїть і з класифікацією цивілізаційних типів: 
в кожного з “класиків” цивілізаційного підходу було власне уявлення, як про кількість типів цивілі-
зацій, так і про критерії їхнього визначення. 

І все-таки при наявності вище зазначених недоліків цивілізаційний підхід містить і ряд, без-
сумнівно, раціональних моментів, що, незважаючи на певні розходження, визнаються більшістю 
його прихильників. 

По-перше, більшість дослідників, починаючи з засновників цивілізаційного підходу, вважа-
ють, що цивілізація не сукупність якихось досягнень людства в різних сферах своєї діяльності, а 
етап у його розвитку. 

По-друге, незважаючи на всю розмаїтість наявних на сьогоднішній день класифікацій цивілі-
заційних типів, більшість дослідників зводить їх до двох груп з властивими  характерними рисами. 
[8, 155 – 159] 

Перша група – цивілізації “західного” (чи “прогресуючого”) типу, для яких характерно: 
− високий ступінь індивідуальної свободи і широкі права особистості. Відносно низька зале-

жність особистості від соціального походження, а, отже, високий рівень соціальної мобільності; 
− відносно чітка і проста соціальна структура; 
− динамізм, мінливість, високі темпи розвитку; 
− характер державної влади – демократичний. Дотримується принцип поділу влади. Держав-
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ний контроль над суспільством не носить постійного і всеосяжного характеру; 

− панування приватної власності і ринковий тип економіки; 
− значна незалежність суспільства від природного середовища. 
Друга група – цивілізації “східного” (“традиційного” чи “консервативного”) типу, для яких 

характерно: 
− підпорядкування інтересів особистості інтересам колективу. Тісний зв'язок індивіда зі своїм 

соціальним середовищем і, як наслідок, низька соціальна мобільність; 
− складна соціальна структура, що являє собою сукупність чисельних замкнених співтова-

риств різного типу (класи, касти, корпорації, громади, клани і т.д.); 
− низькі темпи розвитку, сталість, консерватизм; 
− характер державної влади деспотичний. Високий ступінь централізованого державного кон-

тролю над суспільством, що найчастіше виявляються в формі авторитаризму чи тоталітаризму; 
− пануюча форма власності колективна у вигляді державної; 
− високий ступінь залежності суспільства від природного середовища. 
По-третє, основною причиною таких суттєвих розбіжностей більшість сучасних дослідників 

вважають відмінності в області духовної культури, що більш за все проявляється в сфері релігії. 
Останнє положення є, на наш погляд, дуже суттєвим, враховуючи те, що світогляд як фено-

мен теж відноситься до сфери духовного. А отже, це означає, що ті визначальні відмінності, які зу-
мовлюють своєрідність цивілізаційних типів, в свою чергу, обумовлюються факторами світогляд-
ного змісту. Обґрунтування цього твердження доречно розпочати з розгляду неоднозначної, “боліс-
ної” і в той же час завжди актуальної проблеми основних питань філософії. Сьогодні зазначена 
проблема, як і формаційний підхід в історичній науці, є, м’яко кажучи, непопулярним. Причина 
цього полягає у знов таки тотальній відмові від усього духовно-культурного “спадку” радянської 
доби, незважаючи на суперечливість доцільності такого заходу. А тому, якщо будь-який радянсь-
кий навчальний посібник з філософії неможливо було уявити без змістовного розгляду теми “Осно-
вне питання філософії та дві його сторони”, яка посідала центральне місце в обґрунтуванні переваг 
матеріалістичного світогляду, то сьогодні, навпаки, в переважній більшості підручників ми не зу-
стрінемо не те, що згадки про “основне питання”, а й навіть натяку на нього. Складається парадок-
сальна ситуація: з одного боку ми легко вживаємо як традиційні такі терміни, як “матеріалізм”, 
“ідеалізм” та похідні від них, а з іншого – якось “забуваємо”, що пояснити їх самі, а тим більше ві-
дмінності між ними, можна тільки, спираючись на тлумачення питання про співвідносність матері-
ального і духовного. 

Знов таки, чомусь незрозуміло “забувають”, що К.Маркс і Ф.Енгельс були не першими мис-
лителями, хто проголосили про існування, так званих, основних питань. Достатньо згадати І.Канта з 
його одвічними питаннями: що таке людина; що я можу знати; що я повинен робити; нащо я можу 
сподіватись. Чи є взагалі сенс виокремлювати якісь філософські проблеми як основні і, якщо так, то 
які? Для вирішення цього питання давайте згадаємо, що філософія є особливим різновидом світо-
гляду, а саме – теоретичним. І тоді, мабуть, логічним буде висновок, що якщо існують такі питання, 
відповіді на які визначають формування світогляду по всіх його аспектах, то ці питання і є основ-
ними питаннями філософії. Виходячи з цього, питання про співвідношення матеріального і духов-
ного безумовно відноситься до основних, оскільки формування онтологічних, аксіологічних, гносе-
ологічних і практичних поглядів відбувається абсолютно по різному в залежності від його вирішен-
ня. Навряд чи необхідно на цьому зупинятись детальніше, оскільки якраз відмінність матеріалізму 
та ідеалізму не тільки не піддається сумніву сьогодні, але й переконливо обґрунтовувалась радянсь-
кою філософією. 

Не менш важливою філософською проблемою, на наше переконання, є співвідношення двох 
складових світогляду: колективістської та індивідуалістичної. Причому необхідно зважати на те, 
що ці складові завжди діалектично співіснують в структурі світогляду як на індивідуальному, так і 
на масовому рівнях. А тому вирішення питання про їх співвідношення треба розуміти не як визнан-
ня того, яка з цих складових є первинною (як у випадку матеріального та духовного), а як визна-
чення того, яка з них є домінуючою. Співіснування у світогляді колективістських та індивідуаліс-
тичних уявлень пояснюється дуже просто. З одного боку, людина є істотою суспільною і формуєть-
ся як людина тільки в людському суспільстві – в цьому витоки колективізму. Але, з іншого боку, 
людина наділена розумом і, як свідома істота, просто не може не фіксувати індивідуальних особли-
востей в першу чергу своїх і кожної окремої людини (зовнішня несхожість, відмінності у фізичних і 
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розумових здібностях та інш.) – це є підставою для розвитку індивідуалізму. Отже ці дві складові 
завжди присутні у структурі світогляду, але домінує, як правило, одна з них і тому ми можемо каза-
ти, що в кожному конкретному випадку (нагадаємо: як на індивідуальному, так і на масовому рів-
нях) ми маємо прояв або “колективістського” типу світогляду, або “індивідуалістичного”. Розгля-
немо зміст цих двох типів світогляду, щоб переконатись в тому, що проблему їх співвідношення 
можна віднести до основних питань філософії. 

Основний зміст світогляду “колективістського” типу, на наш погляд, можна визначити як ус-
відомлення індивідом себе не тільки частиною людської спільноти (навіть при всіх своїх індивідуа-
льних особливостях), але й складовою частиною світу як цілісної системи взаємопов’язаних явищ 
(онтологічний аспект). Така система поглядів визначає вкрай обережний, зважений характер діяль-
ності індивіда (практичний аспект), оскільки передбачає всебічний аналіз і оцінку наслідків будь-
яких, навіть незначних, своїх дій для світу як складної системи, частиною якої є сам діючий 
суб’єкт. Якщо при цьому не обмежуватися розумінням тільки “миттєвого” колективізму, а розгля-
дати його, так би мовити, у часовій перспективі у вигляді поваги до традицій попередніх поколінь і 
врахування інтересів наступних (аксіологічний аспект), то стає зрозумілим, наскільки обмеженою є 
активність індивіда-колективіста тією значною кількістю стримуючих факторів, які обов’язково 
необхідно враховувати. 

Основний зміст “індивідуалістичного” світогляду полягає в пріоритеті власних інтересів і їх-
ній реалізації у будь-який засіб. При цьому власна особистість розглядається як особлива цінність 
(аксіологічний аспект). Це, у свою чергу, є підставою для виокремлення себе як особливого явища 
із цілісної системи світу (онтологічний аспект). Світ розглядається окремо як об’єкт свого актив-
ного впливу, а будь-яке інше явище (в тому числі й інший такий же індивід) сприймається, насам-
перед, як засіб для досягнення головної мети – реалізації власних інтересів. Зрозуміло, що інтенси-
вна і наполеглива діяльність індивідуаліста, спрямована на досягнення головної вищезгаданої мети, 
характеризується високим рівнем активності внаслідок якщо не повної відсутності, то, в усякому 
разі, дуже незначною кількістю її обмежень (практичний аспект). 

Ми вже зазначали, що відмінності цивілізацій східного і західного типів зумовлюються перш 
за все світоглядними факторами. Тепер же насмілимось конкретизувати, що ці відмінності зумов-
лені домінуванням відповідно колективістської або індивідуалістичної складової масового світо-
гляду. Останнім часом розуміння цього все частіше знаходить своє відображення у дослідженнях, 
які базуються на цивілізаційному підході. Так, В.Космина першою серед характерних рис західної 
цивілізації називає саме індивідуалізм, розуміючи його як “визнання за індивідом здатності само-
стійно визначати свій життєвий шлях і забезпечення суспільством такої можливості”. [4, 42] А та-
кий визнаний авторитет, як С.Хантингтон констатує, що “в ісламській, конфуціанській, японській, 
індуїстській, буддистській і православній культурах майже не знаходять відгуку такі західні ідеї, як 
індивідуалізм (курсив наш – Л.Д.), лібералізм, конституціоналізм, права людини, рівність, свобода, 
верховенство закону, демократія, вільний ринок...” [10, 43] 

Ми спробували по можливості переконливо обґрунтувати важливість з’ясування співвідно-
шення колективістської та індивідуалістичної складових світогляду для визначення цивілізаційного 
типу. Але ще раніше було показано, як цим співвідношенням визначається формування абсолютно 
несхожих поглядів на світ по трьох аспектах. 

Може не так виразно, але все ж таки суттєві відмінності колективістського та індивідуалісти-
чного типів світогляду проявляються і в гносеологічному аспекті. Згадаємо, що пізнання – це особ-
ливий вид людської діяльності, а отже – багато в чому обумовлюється аксіологічними уявленнями. 
Саме тому пізнавальним ідеалом колективіста є усвідомлення гармонійної єдності свого мікрокос-
му і макрокосму, злиття з макрокосмом через не стільки активну діяльність, скільки через спогля-
дальність (медитацію). І знову ж таки зауважимо, що такий пізнавальний підхід притаманний пере-
важно східним суспільствам традиційного типу. Для індивідуаліста ж пізнавальна діяльність спря-
мована на пошук засобів посилення свого впливу на світ (звідсіль і “техногенність” західної цивілі-
зації) з метою його підпорядкування собі. Як тут не згадати вираз одного з яскравих представників 
західної науки Ф.Бекона: “Знання – сила!” 

Безумовно замало обмежитись тільки констатацією того, що тип цивілізації визначається ти-
пом масового світогляду. Необхідно пояснити, чим зумовлюється домінування в одних суспільст-
вах колективістських уявлень, в інших – індивідуалістичних. Але спочатку повернемось до змісту 
самого поняття “цивілізація” з метою його уточнення. 

Для цього з’ясуємо два моменти в повсякденному розумінні терміну “цивілізація”. 
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По-перше, ні в якому разі не можна розглядати цивілізацію просто як сукупність культурних і 

науково-технічних досягнень чи як етап у розвитку суспільства (що є більш вірним), якщо критері-
єм для  визначення цього етапу  є обов'язкова наявність знову ж таки чітко встановленої сукупності 
таких досягнень (писемність, гончарство, відтворюючі види діяльності і т.д.). Інакше, з одного бо-
ку, ми просто не маємо права говорити про цивілізації давнини, оскільки перелік їхніх досягнень 
був набагато скромнішим від нашого. А з іншого боку, при цьому легко уподібнитись тим, хто з 
легкістю класифікує як “варварів” усіх, крім себе, тільки тому, що їхній шлях розвитку, а значить і 
сукупність досягнень, ідеалів, цінностей, не схожий на свій власний. 

Визначимо поки, що цивілізація – це етап чи стадія в розвитку суспільства, зазначивши при 
цьому, що тут ми не розходимося з більшістю прихильників цивілізаційного підходу. 

По-друге, для виявлення критерію визначення даного етапу (стадії) суспільного розвитку, ви-
користаємо повсякденне поняття “цивілізована людина”. Таким ми знову ж вважаємо не того, хто 
користується досягненнями цивілізації, а, насамперед того, хто у своїй діяльності (поводженні) ке-
рується не  інстинктами чи чуттєвими тимчасовими поривами й емоціями, а розумом. Звичайно, це 
не означає, що початок етапу цивілізації відповідає появі “homo sapiens” як біологічного виду. Зве-
рнемо увагу на те, що ми говоримо про цивілізацію як про етап розвитку суспільства, тобто людсь-
кого колективу і, що говорячи на повсякденному рівні про цивілізацію як про сукупність певних 
досягнень, ми маємо на увазі досягнення суспільства, причому не тільки сучасного нам, але й по-
передніх поколінь. 

Як розумна істота людина організує свою діяльність усвідомлено і цілеспрямовано. Отже, і 
організація людського колективу, мало чим відрізняючись на зорі людської історії від організації 
тваринного стада, у процесі розвитку приймає форми свідомої самоорганізації. 

І питання не в тому, чи можна винахід  колеса чи початок обробки заліза вважати ознакою 
“цивілізованості”4,  а в тому, наскільки ці досягнення сприяли підвищенню ступеня самоорганізації 
суспільства. У зв’язку з цим, не викликає заперечення той факт, що такі авторитетні прихильники 
цивілізаційного підходу, як А.Тойнбі, К.Ясперс, Ю.Павленко та інші вважають відправним момен-
том цивілізаційного процесу “неолітичну революцію”. Це легко пояснюється з позицій формацій-
ного підходу: перехід до відтворюючих форм господарської діяльності обов’язково характеризува-
вся підвищенням продуктивності праці й отже, створював умови для появи  надлишкового продук-
ту. Таким чином стало можливим повне або часткове вивільнення з процесу виробничої діяльності 
деяких членів суспільства, що за рахунок цих надлишків утримувались суспільством, але займалися 
більше питаннями його організації та управління. Отже, цивілізація як етап суспільного розвитку 
починається тоді, коли стає можливою його свідома самоорганізація. 

Ми вже з’ясували, що чи то  в індивідуальному, чи то в масовому світогляді колективістська 
та індивідуалістична складові співіснували споконвічно, знаходячись в діалектичній єдності. Пояс-
нення ж того, чому домінуючою стає та чи інша складова світогляду, і воно набуває вигляд “колек-
тивістського”, чи “індивідуалістичного”, можна цілком переконливо, на наш погляд, дати з позицій 
діалектико-матеріалістичного розуміння історії. 

Не викликає сумніву, що колективізм людини на ранніх стадіях її розвитку визначається зна-
чним ступенем її залежності від навколишнього середовища і необхідністю в зв’язку з цим 
об’єднання окремих індивідів для виживання людства як біологічного виду. Цим пояснюється, чо-
му історично першим типом світогляду був колективізм, а перші цивілізації носили явні ознаки 
традиційного консервативного суспільства.  

Але з часом у деяких суспільствах поступово починає посилюватись індивідуалістична скла-
дова, яка за певних умов стає домінантою. На наш погляд, домінування тієї чи іншої складової сві-
тогляду визначається двома факторами, а саме: 

− характером умов зовнішнього середовища; 
− рівнем розвитку продуктивних сил. 
Вплив першого фактора позначається в такий спосіб: якщо зовнішні умови (природне середо-

вище, етнічне оточення тощо) зайво комфортні, тобто не вимагають докладання особливих зусиль 
для задоволення навіть найпростіших вітальних  потреб, то при цьому взагалі є відсутнім стимул 
для розвитку. Зайво суворі зовнішні умови вимагають мобілізації практично всіх зусиль суспільст-
ва, саме в плані його консолідації, що відповідно веде до розвитку уявлень колективістських і до 

4 До речі, індіанські цивілізації доколумбової Америки не знали ні першого, ні другого. 
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зниження темпів розвитку суспільства. 

Індивідуалізм розвивається при наявності зовнішніх умов “усередненого” характеру, що, з 
одного боку, стимулюють розвиток, а, з іншого боку, не придушують його. При цьому усвідомлен-
ня індивідом своєї відносної незалежності від колективу можливе тільки за умови, коли розвиток 
здібностей і можливостей індивіда досягає такого рівня, на якому він з успіхом може при даних зо-
внішніх умовах існувати автономно. Зрозуміло що, такі умови виникають тільки при певному рівні 
розвитку продуктивних сил. 

Розглядати вплив зазначених факторів на формування світогляду необхідно безперечно тільки 
за умови врахування їхнього поєднання. Дійсно, якщо, наприклад, за наявності найсприятливіших 
факторів для розвитку землеробства у вигляді родючих земель і комфортних кліматичних умов 
може забезпечуватись високий рівень продуктивності праці, а, отже, створюється підґрунтя для 
підвищенню рівня автономності індивіда і, як наслідок – для розвитку індивідуалізму. Але підкрес-
люємо: тільки “може”, і тільки “підґрунтя”. Бо, якщо при цьому рівень розвитку продуктивних сил 
буде характеризуватись наявністю примітивних знарядь праці (наприклад, кам’яна мотика) і недос-
коналої техніки землеобробки (наприклад, підсічно-перекладна), а тим більше – її відсутністю, то 
безумовно тільки за рахунок власних зусиль, наодинці людина просто не зможе забезпечити своє 
виживання. З іншого боку, навіть при сучасному розвитку продуктивних сил, але за наявності надто 
жорстких умов існування (суворі природнокліматичні умови або екстремальна, кризова внутріш-
ньо- чи зовнішньополітична ситуація) ні про яку широку індивідуальну автономію не може іти мо-
ва. 

Підіб’ємо підсумки, виходячи з того, що своїм головним завданням ми визначили пошук шля-
хів вдосконалення методології історичного дослідження як основної умови оптимізації розвитку 
історичної свідомості та її структуроутворюючої основи – історичної правди в напрямку поступо-
вого сходження до істини. 

Враховуючи відсутність чіткої розробленості категорії “цивілізація” як базової у цивілізацій-
ному підході, ми пропонуємо власне визначення цього поняття: Цивілізація – це така стадія розвит-
ку суспільства, для якої характерна його свідома самоорганізація, тобто це такий рівень суспільного 
розвитку, на якому визначальними в консолідації та організації людського колективу стають не 
об’єктивні природні фактори, а усвідомлена цілеспрямована діяльність його членів. 

Зміст “світоглядної” концепції розуміння історії, що пропонується нами як авторська, зво-
диться до наступних положень: 

− враховуючи, що вірне розуміння історії передбачає не просто зображення минулого, але й 
(що є більш важливим) його пояснення на підставі виявлення законів історичного розвитку, в якості 
останнього пропонується визнати відповідність цивілізаційного типу змісту масового світогляду з 
урахуванням домінування однієї з його складових – “колективістської” чи “індивідуалістичної”; 

− історичний розвиток конкретного суспільства зумовлюються тим, до якого типу цивілізацій 
дане суспільство відноситься – “східного” чи “західного”, що в свою чергу визначається доміну-
ванням відповідно однієї з вищезгаданих складових світогляду; 

− отже, відправною точкою історичного дослідження повинно бути з’ясування того, який тип 
світогляду є домінуючим для даного суспільства на даному історичному етапі, для чого необхідно 
визначити рівень розвитку продуктивних сил та характер умов існування суспільства і ретельно 
співставити вплив цих факторів на його розвиток. 

На завершення зазначимо, що запропонована концепція історичного дослідження не претен-
дує на універсальність і всеосяжність з огляду на ті особливості соціального пізнання, що обумов-
люють його складність. Але застосування цієї методики, на наше переконання, може бути в певно-
му розумінні корисним для пояснення ключових, можна сказати доленосних, моментів зокрема ук-
раїнської історії. Їхній детальний аналіз безумовно був би аж ніяк не зайвим, але нажаль це вихо-
дить за межі об’єму простої статті. 
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SUMMАRY 

This article is devoted to phenomenon of the historical truth. The author interprets the world view 
as a basis of the historical truth and tries to base the own conception of historical study methodology. 

 
И.В. ДЬЯКОНОВ 

 
ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Проблема потребностей человека и его интересов привлекала к себе внимание исследователей 

ещё в глубокой древности. Так, уже Аристотель справедливо указывал, что именно интерес побуж-
дает человека к действию [1, 467]. Актуальность этой проблемы сегодня не только не снизилась, а, 
наоборот, неизмеримо выросла. 

В связи с этим представляется необходимым проанализировать некоторые подходы к трак-
товке потребностей и интересов, предлагаемые философами и социологами, поскольку до сих пор 
мы сталкиваемся с массой разночтений, существующих в научной литературе. 

Сегодня, пожалуй, единственное утверждение, касающееся данной проблемы, не вызывает 
сомнений, и состоит оно в том, что именно потребности представляют собой исходный момент ка-
кой-либо человеческой деятельности. С ощущения потребности начинается и удовлетворением по-
требности заканчивается любой ее цикл. По словам Гегеля: «Ближайшее рассмотрение истории 
убеждает нас в том, что действия людей вытекают из их потребностей, их страстей, их интересов... 
и лишь они играют главную роль». [3, 20]. 

Термин «потребность» часто используется в работах по социальной философии и социологии, 
но потребности нередко отождествляются со средствами их удовлетворения. Обычно говорят и пи-
шут о потребности в пище, одежде и т.п. Отсюда понимание потребности как нужды в чём-либо. 
Выходит, что потребность существует вне человека, то есть она не присуща самому человеку. А это 
не отвечает действительности. Природа, общество, окружение даёт человеку средства удовлетворе-
ния потребностей, но не порождает сами потребности вне человека. 

Ещё более распространенным является понимание потребности как желания. Отсюда даже 
выведен закон возвышения потребностей. Действительно, «лучшее – враг хорошего», и спорить с 
Марксовым законом возвышения потребностей было бы, по крайней мере, смешно. Но в ключе 
проблемы внутренних закономерностей ценностных ориентаций молодежи и её учащегося отряда 
возникает вопрос: существует ли в человеке что-либо стабильное, есть ли у него какая-либо основа? 
В связи с этим, представляется достаточно аргументированной позиция А.И. Некрасова, который 
считает, что  «неизменное и изменчивое в человеке должно выражаться в разных понятиях и эти 
понятия — потребности и желания. Потребности и желания сходны лишь в том, что являются по-
стоянными движущими силами человека. Во всём остальном они различны и эти различия заклю-
чаются в следующем: 

1) потребности объективны, не зависят от воли и сознания человека. Желания субъективны, 
выражают индивидуальность человека и особенности конкретной ситуации; 

2) потребности непреходящи, они движут человеком всю жизнь. Желания же кратковремен-
ны, скоротечны, имеют значение только «здесь и сейчас»; 

 193 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                                             2008 
3) потребности не подлежат оценке, желания же оцениваются как «разумные» или «неразум-

ные»; 
4) количество потребностей невелико, а количество желаний бесконечно.  
Применительно к ним возможен закон возвышения, согласно которому удовлетворённое же-

лание порождает другое, более сложное желание; 
5) потребности индивида не могут быть подавлены, отменены, а желания подавляются и ино-

гда это даже необходимо для блага самого же индивида; 
6) неудовлетворение потребностей существенно тормозит развитие личности, иногда приводя 

даже к смерти (от голода или холода). Неисполнение желаний не приводит к замедлению развития 
личности. Желания способны заменять друг друга, поэтому неудовлетворённое желание возмеща-
ется исполнением какого-либо иного желания. Отсюда следует, что потребности всегда «истинны», 
а желания бывают как «истинными», так и «ложными» [7, 167 – 168]. 

Наши исследования, опирающиеся на положения, приводимые в ряде литературных источни-
ков, показывают что потребность есть необходимое объективное условие существования человека, 
заключенное в нем самом. Однако, она присуща не только индивиду, но и социальной группе, а 
также обществу в целом. 

Попробуем суммировать взгляды исследователей на типологию потребностей. 
Материальные потребности выражают биологическую природу человека и сводятся к четы-

рём видам: 
1) потребность в производстве энергии, которая удовлетворяется пищей, водой, воздухом; 
2) потребность в сохранении энергии, которая удовлетворяется одеждой, обувью, жилищем; 
3) потребность в релаксации, которая удовлетворяется перерывами в физической активности 

(отдых, сон, отпуск), половыми актами, употреблением наркотиков, спиртного, табака; 
4) потребность в самосохранении, которая удовлетворяется с помощью ухода от ситуаций, 

несущих в себе элементы опасности. 
Духовные потребности более разнообразны: 
1) потребность в познании, которая удовлетворяется с помощью чувственных восприятий, 

информации других лиц, собственных практических действий; 
2) потребность в творчестве, удовлетворяемая созданием чего-нибудь качественно нового для 

данного индивида; 
3) потребность в самоутверждении, которая удовлетворяется осознанием явного или мнимого 

превосходства данного человека над другими людьми в чём-либо; 
4) потребность в общении, удовлетворяемая путем обмена плодами деятельности и/или опре-

деленного объема информации с другими людьми; 
5) потребность в вере, которая удовлетворяется созданием предмета поклонения, либо в при-

нятии такого предмета, если он уже создан; вера внерелигиозная имеет своим «предметом» другого 
человека, общество, государство; 

6) потребность в наслаждениях, удовлетворяемая восприятием произведений искусства и 
народного творчества. 

Однако следует отметить, что на определенном этапе своего развития потребности перерас-
тают в интересы, которые по нашему убеждению стоят несколько выше в иерархии социальной 
обобщенности. Если ценностная основа потребностей представляется более простой, часто уклады-
ваясь в дихотомические формулы «хорошо или плохо», «полезно или вредно» и т.п., то ценностная 
основа интересов представляется более насыщенной, хотя и более сложной для толкования в эмпи-
рической плоскости. 

Наш анализ ряда литературных источников привел к выводу о том, что ценностный аспект 
интересов наиболее плодотворно разработан в «Философии истории» В.И. Воловика. Так, автор, 
опираясь на классическое наследие мировой философии отмечает, что мысли о важной роли инте-
ресов в осуществлении исторических событий высказывали еще философы и историки эпохи Воз-
рождения. Так, например, Н. Макиавелли считал, что движущей силой истории является «матери-
альный интерес». «Люди, ─ писал он, ─ скорее забудут смерть отца, чем лишение имущества» [2, 
75]. Французские материалисты XVIII в. Гельвеций, Гольбах, Дидро, противопоставляя интересы 
людей, как божественному предопределению, так и случайным обстоятельствам исторического 
процесса, усматривали в интересах реальное основание нравственности, политики, общественного 
строя в целом. «Если физический мир подчинен законам движения, ─ утверждал К.А. Гельвеций, ─ 
то мир духовный не менее подчинен закону интереса. На земле интерес есть всесильный волшеб-
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ник, изменяющий в глазах всех существ вид всякого предмета» [2, 75 – 76]. О неодолимой силе ин-
тересов свидетельствует и другое высказывание этого мыслителя: «Реки не текут вспять, а люди не 
идут против быстрого течения их интересов» [2, 76]. 

Однако, по мнению автора, предпринимая попытку объяснить общественную жизнь с помо-
щью интересов, французские материалисты рассматривали социальный интерес как простую сумму 
индивидуальных интересов (скорее, потребностей – И.Д.), выводя последние из чувственной при-
роды человека, остающейся, по их мнению, неизменной. На этом основывался тезис Гельвеция о 
том, что голод и любовь правят миром. 

Уязвимость такого подхода видел Гегель, указывавший на несводимость интересов к грубой 
чувствительности, естественной природе интересов. Говоря о том, что «действия людей вытекают 
из их потребностей, их страстей, их интересов…» [3, 20], Гегель обращал внимание на то обстоя-
тельство, что люди «добиваются удовлетворения своих интересов, но благодаря этому осуществля-
ется еще и нечто дальнейшее, нечто такое, что скрыто содержится в них, но не сознавалось ими и 
не входило в их намерения» [3, 27]. 

Диалектико-материалистическая философия, в отличие от гегелевской, подчеркивает объек-
тивные основания социального интереса. Об этом, в частности, свидетельствует положение Ф. Эн-
гельса: «Экономические отношения данного общества проявляются прежде всего как интересы» [2, 
76]. 

Проблема интереса активно исследовалась также советскими авторами [4, 77 – 127; 6]. Одна-
ко было бы ошибочно считать, что она получила полное и исчерпывающее объяснение. Это далеко 
не так. Автор справедливо подчеркивает, что и сегодня по-прежнему отсутствует однозначное тол-
кование природы интереса. Здесь следует выделить две полярные точки зрения. Сторонники первой 
из них считают, что интерес объективен, сторонники же второй точки зрения склонны считать, что 
он субъективно-объективен, то есть представляет собой отражение в сознании субъекта его объек-
тивного положения. Отстаивая правильность первой точки зрения, авторы учебника для вузов по 
философии считают, что «интерес существует объективно, независимо от того, осознан он или нет. 
Что же касается отражения объективно существующего интереса, то оно представляет собой важ-
нейший момент на пути превращения интересов в побудительную силу деятельности. Это сознание 
может быть смутным, поверхностным, стихийным. Но даже и в этом случае отраженный в сознании 
интерес толкает к действию» [1, 468]. 

С утверждением о том, что интерес существует объективно, на наш взгляд, и с этим абсолют-
но согласен диссертант, можно солидаризоваться, но при условии, что имеется в виду лишь при-
знание независимости самого факта существования данного феномена от сознания человека, его 
воли и желания. Всякому человеку разумному свойственны интересы, как свойственны ему ощу-
щения, восприятия, представления. Однако признание данного обстоятельства еще не раскрывает 
природы интересующего нас феномена.  

Ведь мы не имеем ответов на два важнейших вопроса, а именно: 1) какова же сущность инте-
реса? 2) каковы причины, обусловливающие его существование? 

Думается, что ближе всего к пониманию интереса подошел Г.Е. Глезерман, считающий, что 
«содержанием интереса являются объективные потребности развития людей, вытекающие из усло-
вий их общественного бытия. То, что объективно необходимо для жизни и развития общества, 
класса, человека, для удовлетворения их жизненных потребностей и нужд, составляет предмет их 
интереса» [4, 87]. 

Для лучшего понимания природы интереса, его сущности обратимся к толковому словарю 
В.И. Даля, который обозначает этим понятием пользу, выгоду, прибыль, сочувствие в ком или в 
чем, заботу [5, 47]. Польза же, выгода, как известно, предполагает осмысление определенной нуж-
ды, т. е. потребности, удовлетворение которой желательно для субъекта в силу каких-то причин, 
связанных с его жизнедеятельностью, развитием, решением каких-то задач. Вне такого осмысления 
говорить о пользе, выгоде, а, следовательно, и о каком-либо интересе субъекта просто бес-
смысленно. Именно осмысленные, осознанные потребности и предстают в качестве интересов. 

Каждый реально существующий социальный организм, будь-то личность, класс, другая, более 
мелкая социальная группа, нация, общество в целом, характеризуется наличием определенных объ-
ективных потребностей, с удовлетворением которых связаны жизнедеятельность и развитие соци-
альных организмов. Однако они по-разному отражаются в сознании последних. Имеют место не-
полное осознание потребности, принятие второстепенных потребностей за основные, а то и чужих 
потребностей за свои, что является основой формирования мнимых, ложных интересов. Это обу-
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словливается особенностями того или иного социального организма, характером и уровнем его со-
знания. Данное обстоятельство позволяет нам сделать вывод о том, что интересы, являясь формами 
отражения объективно существующих потребностей социальными субъектами, носят все же субъ-
ективно-объективный характер. 

Интересы могут быть классифицированы по различным основаниям. В частности, А.Г. Здра-
вомыслов считает возможным различать интересы по степени общности (индивидуальные, группо-
вые, общественные), по сфере направленности (экономические, политические, духовные), по харак-
теру субъекта (национальные, государственные, партийные и т. д.), по степени осознанности (дей-
ствующие стихийно и на основе разработанной программы), по возможности их осуществления 
(реальные и мнимые), по отношению к объективной тенденции общественного развития (прогрес-
сивные, реакционные, консервативные) [8, 214]. 

В целом предложенная классификация может считаться приемлемой, хотя и не исчерпывает 
всего многообразия интересов. Её, по нашему мнению, следует дополнить, выделив еще одно из 
наиболее существенных оснований, а именно – характер отражаемых интересами потребностей, 
различая при этом интересы, связанные, прежде всего с удовлетворением потребностей различных 
уровней, образующих сложную иерархию, в основании которой находятся витальные потребности, 
а последующие ее уровни образуют социальные потребности, с высшим их проявлением — по-
требностями в самореализации, самоутверждении, т. е. в творческой деятельности. 

Осмысление социальных потребностей и формирующиеся на этом основании интересы, наце-
ленные на их удовлетворение, как раз и следует рассматривать в качестве основной детерминанты, 
обусловливающей развитие исторического процесса, его источника. 

Итак, как уже отмечалось, потребности и интересы имеются не только у индивида, но и у ма-
лой или большой социальной группы, общества, государства, человечества. Однако, у общества, 
социальной группы нет ни единого тела, ни единой души. Поэтому может иметь место лишь совпа-
дение (или несовпадение) потребностей индивидов. Это совпадение и порождает интерес малой 
группы, её общий интерес. У индивидов имеются и несовпадающие потребности, которые являются 
предметом индивидуального интереса. Так, у членов малой группы совпадают потребности в прои-
зводстве энергии и они сообща ищут средства её удовлетворения. У одного из них оказалась боль-
ше, чем у других развитой потребность в познании: её человек удовлетворяет индивидуально. 

Общий интерес есть обобщение, совокупность личных интересов по поводу удовлетворения 
потребностей или  желаний, а также средств их удовлетворения. Общий интерес не делится на ин-
дивидуальные интересы, поскольку они не являются его частями. 

Общий интерес образуется естественным путём, без воздействия других людей «сверху», 
«снизу» или «со стороны». Чем выше ступень общественной пирамиды, тем сложнее формирование 
общего интереса. Личный интерес обобщается на уровне малой группы, затем большой группы, 
потом населения, наконец, человечества. Понятно, что многие индивидуальные интересы игнори-
руются, погашаются противоположными интересами, в результате остаётся очень мало из того, к 
чему стремился человек. 

Кроме деления интересов по субъекту существуют и иные основания деления. По содержа-
нию актуальной потребности или желания интересы делятся на духовные и материальные. Стрем-
ление удовлетворить потребность в производстве энергии может осуществляться индивидуально 
или коллективно. Во втором случае материальный интерес является сходным и приобретает вид 
экономического интереса, поскольку между членами группы возникают отношения производства, 
распределения, обмена и потребления. Экономический интерес усложняется на межгрупповом 
уровне, в особенности при появлении денег. 

Относительно духовной потребности интерес также может быть индивидуальным или кол-
лективным (общим). Во втором случае данный человек объединяется с другими людьми ради более 
полного удовлетворения потребности, например в творчестве.  

Сложнее другое основание деления интересов – по способу функционирования.  
А.И. Некрасов выделяет следующие группы интересов по способу функционирования [7, 177 

– 178]: 
Полностью совпадающие интересы различных субъектов 
 

 196 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
Сам факт объединения индивидов в группу говорит о сходстве интересов. Более свободные 

субъекты (малые или большие группы, государства) далеко не всегда демонстрируют совпадение 
интересов, поэтому их «сложение» особенно показательно. 

1) Частично совпадающие интересы 

 

У субъектов различные потребности, по одним из них интересы совпадают, по другим не сов-
падают. У двух индивидов совпадают потребность в игре (например, в шахматы) и не совпадают в 
эстетическом аспекте. Это неантагонистические интересы. 

2) Полностью несовпадающие интересы 

 

Такие интересы являются антагонистическими. Суть антагонизма состоит в том, что субъекты 
находятся как бы в некоем замкнутом пространстве, за пределы которого они не могут выйти и по-
тому есть только один путь, один вариант поведения — через неудовлетворение потребности или 
желания другого субъекта.  

Наибольшее внимание исследователей привлекают, как правило, интересы антагонистиче-
ские. 

Они наиболее эвристичны, позволяют лучше всего понять динамику общественной жизни. 
Ведь антагонизмы имеются в любом обществе. Классика мировой философской и социологической 
мысли давно установила их роль: общество движется и развивается благодаря антагонистическим 
противоречиям интересов различных субъектов. Как писал Гегель, противоречие — «корень всяко-
го движения и жизненности». Тем не менее, рассматривая ценностные ориентации учащейся моло-
дежи, мы видим, что не только антагонистические интересы различных поколенных или социально-
профессиональных групп но также и частично совпадающие или несовпадающие интересы, не го-
воря о полностью совпадающих, также выражают движение и жизненность. И в этом точка зрения 
А. И. Некрасова нам представляется несколько неполной. 

Мы подошли к следующим выводам: 
1) потребности, как это следует из анализа работ ряда отечественных и зарубежных филосо-

фов и социологов, выступают глубинными причинами массовых социальных изменений;  
2) динамика потребностей, их изменчивость показывает тенденции изменения сознания лю-

дей, а в сочетании с исследованием сопутствующих обстоятельств позволяет предвидеть будущее 
состояние общественного сознания. 

3) потребность есть необходимое объективное условие существования человека, заключенное 
в нем самом; 

4) интерес представляет собой субъективный образ объективной нужды;  
5) потребности и интересы бывают материальными и духовными; 
6) потребности и интересы имеются не только у индивида, но и у малой или большой соци-

альной группы. 
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SUMMARY 
The article, as it can be seen from its title, deals with the problem of needs and interests. Analyzing 

systematically conceptions of a number of national and foreign philosophers and sociologists, the author 
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has come to the conclusion, that needs act as underlying reasons for mass social changes and are a neces-
sary subjective condition of man’s existence in himself, and interest is a subjective image of an objective 
need. It has been ascertained that needs and interests are both material and spiritual, and that not only an 
individual but also a small or large social group have such. In turn dynamics of needs, their changeability 
show the tendencies of men’s consciousness, and in combination with the investigation of attendant cir-
cumstances allow to foresee the future state of social consciousness.  

 
 И.С. МАРАСИН  

 
ВИРТУАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ Я-КОНЦЕПЦИИ  

 
Компьютеры и информационные системы находят применение во все новых сферах человече-

ской практики, оказывая воздействие на социальные процессы и трансформируя не только челове-
ческую деятельность, но и самого человека. Изучение методов самопрезентации или конструирова-
ния виртуальной идентичности в среде электронных коммуникаций началось практически одно-
временно с возникновением самой среды, деятельность в которой  позволяет пользователю экспе-
риментировать с собственным Я, создавать «виртуальных субъектов» коммуникации, избегая ряда 
оснований социальной категоризации. Причем именно возможность максимального самовыраже-
ния и самоидентификации является одной из распространенных мотиваций Интернет-
коммуникации. 

В итоге возникает противоречие между самопрезентацией и идентичностью человека, между 
представлением индивида о самом себе и о том, кем он на самом деле является, между его вирту-
альной личностью и реальным Я. Это, в первую очередь, связано с переходом от индустриального 
общества к информационному, от реального социального бытия – ограниченного и структуриро-
ванного, к бытия информационному – безграничному и не имеющему четкой структуры. Отчасти, 
это связано с особенностями виртуальной среды и электронной коммуникации (анонимностью, 
ограниченным сенсорным опытом, др.).   

Поэтому проблема определения закономерного характера формирования виртуальной лично-
сти является актуальной, и в данной работе будет рассмотрена в контексте глобальной Я-
концепции, в которой идентичность является центральным конструктом, а виртуальная личность, 
как результат самопрезентации – поведенческим выражением ее эмоциональных и когнитивных 
элементов.   

Я-концепция (в самом широком смысле) – это совокупность всех представлений индивида о 
себе, сопряженная с их оценкой, а также совокупностью установок (убеждений, самооценки, пове-
денческих реакций), на него направленных1.  

Американский психолог К.Р. Роджерс2 утверждает, что Я-концепция складывается из сово-
купности представлений индивида о собственных характеристиках и персональных способностях, а 
также представлений о возможностях его взаимодействия с другими людьми, с окружающим ми-
ром, ценностных представлений, представлений о целях и идеях, которые могут иметь как позитив-
ную, так и негативную направленность. Особенность Я-концепции как комплекса установок заклю-
чается лишь в том, что объектом в данном случае является сам носитель установки. Благодаря этой 
самонаправленности все эмоции и оценки, связанные с образом Я, являются очень сильными и 
устойчивыми. Именно поэтому, Я-концепция предстает перед нами как многоуровневая структура, 
функционирующая в сознании индивида как автономный конструкт, включающий Я как самость, а 
так же отношения, в которые она способна вступать, как в прошлом, так в настоящем и будущем.  

Представления индивида о самом себе и те качества, которые он себе приписывает, далеко не 
всегда являются объективными, а зачастую основываются на индивидуальном мнении, идущем в 
разрез позицией  окружающих, а так же обуславливается соответствующими стереотипами, распро-
страненными в той или иной социальной (виртуальной) среде. Данные представления содержат в 
себе скрытый оценочный смысл, источником которого является субъективная интерпретация инди-
видом реакций других людей на присущие ему качества, а также то обстоятельство, что он воспри-
нимаете их как на фоне объективно существующих стандартов, так и через призму общекультур-
ных, групповых или индивидуальных ценностных представлений, усвоенных им в процессе социа-
лизации3.  

Таким образом, только такие персональные особенности, как возраст, пол, семейное положе-
ние и т.д., обладают достаточной неоспоримостью. Соответственно, одним из способов формирова-
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ния виртуальной личности станет перенос в виртуальное пространство уже известных и наработан-
ных в социальном мире символов (пола, возраста и пр.), то есть способ виртуальной реконструкции 
социальной идентичности4. Но даже эти персональные особенности подвергаются целенаправлен-
ным изменениям (к примеру, процедура «смены пола» в Интернете является очень распространен-
ным явлением), так как человеку свойственна тенденция экстраполировать даже внешнюю дефект-
ность собственного Я на свою личность в целом, замещая «плохое» реальное Я его виртуальным 
модифицированным двойником. Другой способ самопрезентации образуется путем осмысления 
ценностных ориентиров своей деятельности, через формирование себя в виртуальном пространстве 
как активного субъекта, то есть через виртуальную реконструкцию персональной идентичности5. 
Данный способ является наиболее распространенных, хотя и он в полной мере не отражает всех 
вариативных особенностей конструирования виртуального Я. Данные модели порождения виртуа-
лов возможны благодаря техническим особенностей информационного пространства (по крайней 
мере, сегодня) и его вербально-семиотической форме, выдвигающей на передний план самоописа-
ние, как элемент самооценки.     

В глобальной Я-концепции проблеме самооценки, как отношению индивида к себе, уделяется 
значительное место. Самооценка личности здесь проявляется как одобрение (неодобрение), степень 
которого определяется убежденностью индивида в своей самоценности и значимости. Это созна-
тельное личностное суждение о собственной ценности выражается в установках, свойственных ин-
дивиду и направленных на специфический объект – Я. Таким образом, самооценка отражает сте-
пень развития у индивида чувства самоуважения и позитивного отношения к собственной самости6. 
Отсюда следует, что высокая самооценка приводит личность к позитивной Я-концепции, низкая же 
предполагает неприятие себя, самоотрицание. Наконец, еще один взгляд на природу и формирова-
ние самооценки заключается в том, что индивид оценивает успешность своих действий и проявле-
ний через призму своей идентичности, испытывая удовлетворение оттого, что он избрал опреде-
ленное дело и именно его делает хорошо, занимая наилучшее для себя место в структуру социума. 

Важную роль в формировании самооценки играет сопоставление образа реального Я с обра-
зом идеального Я, то есть представление о том, кем на самом деле является человек, с представле-
нием о том, кем он хотел бы быть. Интегральная психология Г.В. Олпорта7 позиционируется на 
том, что идеальное Я отражает цели, которые индивид интерпретирует в плоскости собственного 
будущего. Д. Соупер8 рассматривают Я-идеальное как образ человека, которым индивид хочет или 
надеется стать, как набор черт собственной личности, которые необходимы ему для достижения 
адекватности или совершенства. Глобальная Я-концепция связывает идеальное Я с усвоением куль-
турных идеалов, социальных представлений и норм поведения, которые переходят в область лично-
го благодаря механизму социального подкрепления.  

Воплощая образ своего идеального Я в воссоздаваемой виртуальной личности индивид экспе-
риментирует с собственной идентичностью, апробирует ее в процессе электронной коммуникации 
(или любой другой форме виртуального взаимодействия), не опасаясь негативной оценки окружа-
ющими из-за анонимности происходящего. И если непосредственное выражение поведенческой 
установки индивида в объективной действительности модифицируется (сдерживается) в силу его 
социальной неприемлемости (нравственных сомнений, страха перед возможными последствиями, 
др.), то в виртуальной реальности индивид способен выстраивать как идеальные, так и крайне ра-
дикальные конструкции. Отсюда высокая степень проявления в процессе виртуальной коммуника-
ции запретных в реальности агрессивных тенденций (высказываний взглядов,  которые индивид не 
способен выразить в реальности, проявлений подавленных в реальности сторон личности, удовле-
творение запретных в реальности сексуальных побуждений, желания контроля над другими людь-
ми, и т.д.)9.    

Тем не менее, высокая степень совпадения реального Я с идеальным считается важным пока-
зателем личностной целостности. Таким образом, виртуальная реальность с одной стороны являет-
ся наиболее приемлемой средой для реализации модели идеального Я и достижения внутренней 
(иллюзорной) гармонии, а с другой, она же вводит индивида в состояние когнитивного диссонанса, 
в результате разрыва между показателями реальных достижений и его собственных притязаний. 
Реагируя на состояние такого диссонанса как на угрозу персональной Я-концепции, индивид зача-
стую использует один из трех защитных механизмов – искажение,  рационализацию или отрица-
ние10. Следовательно, он может либо отказаться видеть вещи такими, какими они есть, и верить 
людям, сообщающим ему что-то о нем самом, либо стремиться изменить каким-то образом или се-
бя, или окружающих.  
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Относительно последнего, в различной научной литературе существует двоякое мнение. Одни 

авторы полагают, что расхождение между Я-идеальным и Я-реальным считается симптомом внут-
ренних конфликтов и причиной депрессивных переживаний, что чревато так называемым «уходом 
от реальности» и, как следствие, виртуальной аддиктивностью. С другой стороны, расхождение Я-
идеального и Я-реального является необходимым элементом самоконтроля и мотивационной 
направленности на достижение собственных идеалов, что в свою очередь доказывается зафиксиро-
ванными случаями девертуализации, (т.е. лишения статуса виртуального какой-либо личностной 
характеристикой,  и приобретения ею консуетального статуса).  

Несмотря на все вышеизложенное нельзя с полной уверенностью утверждать то, что вирту-
альная личность в полной мере является отражением идеального Я. Я-идеальное – целеполагающая 
основа личности, то к чему последняя стремиться или кем хотела бы стать, в то время как вирту-
альное Я является скорее временной оболочкой, подстраивающейся под постоянно меняющуюся 
структуру виртуальной реальности.  

Второй, уже упомянутый выше, фактор, важный для формирования самооценки, связан с ин-
териоризацией социальных реакций на индивида11, то есть склонностью человека оценивать себя 
так, как, по его мнению, его оценивают другие. Именно поэтому Ч. Кули 12 предположил, что лич-
ность и общество имеют общий генезис и, следовательно, представление об изолированном и неза-
висимом эго – иллюзия. Действия индивидов и социальное давление оказывают взаимное модифи-
цирующее влияние. Кули первым подчеркнул значение субъективно интерпретируемой обратной 
связи, получаемой нами от других людей, как главного источника данных о собственном Я. В своей 
теории «зеркального Я», Кули утверждает, что представления индивида о том, как его оценивают 
другие, существенно влияют на его Я-концепцию.  

Зеркальное Я возникает на основе символического взаимодействия индивида с разнообраз-
ными первичными группами, членом которых он является. Такие группы характеризуются непо-
средственным общением ее членов между собой, относительным постоянством и высокой степенью 
тесных контактов между небольшим количеством ее членов, что приводит к взаимной интеграции 
индивида и группы. Непосредственные отношения между членами группы предоставляют индиви-
ду обратную связь для самооценки. Таким образом, Я-концепция формируется в процессе апроба-
ции собственной самости, различных ее форм и проявлений, в ходе чего им усваиваются ценности, 
установки и роли. 

В виртуальной коммуникации индивид взаимодействует с такими вторичными группами: те-
леконференции (Usenet, Fidonet), Интернет-чаты (IRC-, Http-chat), гостевые книги, дискуссионные 
форумы (RU Board, Absolut Games), блог-платформы (Blogservice, Liveinternet), социальные сети 
(«В Контакте», «Одноклассники»), персональные домашние страницы, сетевые многопользователь-
ские ролевые игры (MUD, MMORPG, BBMMORPG) и т. д.13. Такие группы характеризуются семи-
отическим общением ее членов между собой, непостоянством и низкой степенью тесных контактов 
из-за огромного количеством ее членов, хотя высокая степень деления по интересам здесь приводит 
к взаимной интеграции индивида и группы, что в свою очередь дает обратную связь для самооцен-
ки. 

Таким образом, Я-зеркальное в большей степени соответствует Я-виртуальному, так как по-
следнее является частным случаем рационального выстраивание собственного образа «для других». 
Более того, виртуальной личности присущ ряд характерных черт, которые коренным образом отли-
чают ее как от Я-Зеркального, так и от Я-Идеального, а именно автономность, бестелесность, ано-
нимность, идентифицируемость и множественность 14,15.  

Виртуальная личность способна существовать автономно, то есть опосредованно от субъекта 
ее породившего (что невозможно с модальными элементами Я-концепции). Это возможно благода-
ря автономности самой виртуальной реальности, автоматизации с полной или частичной симуляци-
ей активности виртуальной личности (с помощью компьютерных программ), а также обособленной 
возможности ее жизнедеятельности в сознании отдельных индивидов (социальных групп, социума) 
как образа (имиджа, мема). 

Виртуальная личность бестелесна, она сводиться к текстам, то есть имеет семиотическую 
форму. Я-Идеальное или Зеркальное тоже могут быть выражены при помощи текста, но они не спо-
собны существовать автономно от личности их порождающей.  

Виртуальная личность обладает свойством анонимности. Анонимность здесь следует пони-
мать не как отсутствие имени (так как наличие последнего является одним из важнейших атрибу-
тивных свойств самопрезентации), но как сокрытие реального имени виртуализатора. Как след-
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ствие, уже упомянутая выше высокая степень проявления в процессе виртуальной коммуникации 
запретных в реальности агрессивных тенденций и скрытых мотивов индивидуума.    

Виртуальная личность обладает расширенными возможностями идентификации. Виртуализа-
тор вправе наделять ее любым набором характеристик, что невозможно совершить с образом соб-
ственного Я, из-за ряда моральных противоречий, личностных несоответствий или когнитивного 
диссонанса.   

Субъект виртуальной коммуникации может иметь ряд различных виртуальных личностей од-
новременно или последовательно, что связано с различными сторонами проявления его самости 
или необходимости модификации ее в рамках определенных виртуальных групп или институтов. 
Субъект не может иметь проявления собственной самости в нескольких ипостасях одновременно, а 
только последовательно, причем чередование происходит через значительные временные проме-
жутки (переоценка ценностей).  

Таким образов можно сделать вывод о том, что в структуре глобальной Я-концепции возмож-
но выделить модальности Я-зеркального и Я-идеального как наиболее близкие к понятию «Я-
виртуального». Их свойства во много схожи со свойствами самопрезентации, отчасти из-за их 
внутренней несхожести с Я-реальным, их порождающим. Рассматривая феномен виртуальной лич-
ности как следствие глобальной Я-концепции, мы можем отметить тот факт, что Я-реальное высту-
пает как первопричина проявления виртуального, Я-зеркальное – как некое трансреальное, находя-
щее на стыке между реальным и виртуальным, явление, а Я-идеальное – как видоизмененное в со-
ответствующей среде трансреальное Я. Тем не менее, ближе всего к виртуальному по мнению авто-
ра приближается Я-зеркальное, из-за присущей этой модальности свойств трансреальности. Оно 
уже реально, но еще виртуально, и из-за своего проникновения в плоскость субъективной (коллек-
тивной) действительности, приобретает свойства объективности, автономности и других присущих 
ей характеристик.    
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SUMMARY 
The article is about the similarities and the differences between a phenomenon of virtual identity in 

the digital communication process and the modal constructs of the global self-conception, such as the ide-
al-self and the reflective-self. 
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ГЛОБАЛІЗМ ЯК ПРЕДМЕТ  СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

 
Аналіз глобалізму є однією з найактуальніших проблем сьогодення  і потребує ретельної соці-

ально-філософської  розвідки. Суперечливі, неоднозначні тлумачення сутності глобалізаційних 
процесів  і потреби трансформації соціального простору зумовлюють необхідність дослідження   
феномену глобалізму та  його впливу на розвиток суспільства.  Актуальність вивчення сутності гло-
балізму визначається  також необхідністю перетворення досягнутого знання на засіб гуманізації 
суспільного життя. Особливо це стосується України, де проблема входження в організаційні струк-
тури світового глобалізаційного простору стоїть особливо   драматично. В цьому аспекті 
філософська рефлексія глобалізму є слушною і доречною в сучасних умовах стратегічного рефор-
мування українського суспільства. 

Проблема глобалізму (на відміну від проблеми глобалізації) в соціально-філософській науці  
розроблена науковцями недостатньо. Серед наукових розвідок можна відзначити роботи Чорного В. 
[1], Глазунова К.О. [2], Бека У. [3], Тюгашева Е.А. [4],  Каширіна В.І. [5], Беломестнової Н.В. [6], 
Шляпникова В.В.[7], Кефелі І.Ф.[8], Мозковий О.Л.[9-10],  Метою  цієї статті є з’ясування специ-
фіки соціально-філософської рефлексії глобалізму. 

Проблема глобалізму активізує увагу до цієї проблематики в різних формах та сферах, де ви-
вчається функціонування суспільства, при аналізі сучасних соціальних процесів, у всіх галузях, які 
пов’язані з перспективами розвитку соціуму. З'ясування ролі і статусу “глобалізму” та  його взаємо-
зв'язку  з соціальним як  невід'ємної складової розвитку соціуму, як креативів екзистенційності в 
системі людської життєдіяльності стосовно традиційних і нових форм осягнення дійсності є однією 
з найважливіших тем не лише в системі філософських, але й всього кола гуманітарних наук. 

Зазначимо, що об'єктом соціально-філософської рефлексії глобалізму є,  перш за все, мислен-
нєві конструкції феномену глобалізму, світовийглобалізаційний досвід, а предметом дослідження є 
з'ясування сутності глобалізму, логіки його становлення та факторів розгортання. 

Соціально-філософський аналіз глобалізму, на наш погляд,  передбачає: 
• огляд наукових досліджень проблеми глобалізму в суспільствознавчій думці; 
•  визначення понять, що характеризують глобалізм, з'ясування сутності, атрибутів, проявів 

та видів взаємозв'язку національного і глобального ; 
• дослідження феномена глобалізму як сутнісної риси соціального на сучасному етапі,  як 

прояву універсального в усталених формах соціальності; 
• вивчення впливу глобалізму на  життєдіяльність особи, спільнот та соціуму в цілому, на 

розвиток соціальних процесів, на формування світоглядних орієнтацій  сучасної людини; 
• аналіз факторів розгортання глобалізму; 
• виявлення позитивних та негативних наслідків глобалізму. 
Щодо методів дослідження зазначеної теми зазначимо наступне. Джерельну базу дослідження 

глобалізму складає сукупність соціогуманітарних і філософських текстів, соціологічні, політо-
логічні, економічні, а також міждисциплінарні теоретичні ресурси, присвячені осмисленню фено-
менів глобалізації і глобалізму та їх взаємозв'язку. 

Науково-теоретичною та методологічною базою дослідження є системне загальнотеоретичне 
осмислення об'єктивних закономірностей розвитку соціуму. Реалізація поставлених задач реферату 
здійснювалась за допомогою наступних методів: аналізу і синтезу (в дослідженні сутності глобалі-
зму та при обґрунтуванні об'єктивної необхідності опанування глобального досвіду людства); 
взаємозв'язку конкретного та абстрактного (при узагальненні результатів дослідження нової 
соціальної ролі держави і громадянського суспільства в умовах становлення глобалізму як основної 
характеристики сучасного соціального простору); індукції і дедукції (при структуруванні напрямків 
впливу глобалізму і наслідків розгортання глобалізаційних процесів); порівняльних характеристик 
(при визначенні основних  проявів глобалізму в ріноманітних соціокультурних системах).  

На характер постановки та розв'язання проблеми глобалізму впливають декілька головних 
чинників: розвиток сучасної посткласичної наукової методології; значні зміни на сучасному соціа-
льному просторі на початку ХХI cтоліття. Соціальна реальність, дійсно, може бути осмислена з 
найрізноманітніших методологічних точок відліку. Але обраний науковий методологічний ком-
плекс і як метод дій, і як принцип тлумачення, повинен бути спрямований на осягнення сутності 
досліджуваної проблеми, на висвітлення функціональних і змістовних засад об'єкта пізнання. 
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Теоретичне осмислення окремих аспектів проблеми глобалізму вимагає використання деяких 

традиційних методів і принципів, що пройшли випробування соціально-історичною практикою іс-
нування науки. Це такі принципи як об'єктивність і всебічний розгляд, єдності теорії та практики, 
єдності логічного та історичного, сходження від абстрактного до конкретного. Принцип всезагаль-
ного зв'язку дозволить дослідити проблему глобалізму не в ізольованості, а в тісному взаємозв'язку 
і зумовленості з історичним процесом взагалі та соціальними процесами  в  світі в цілому та в су-
часній Україні зокрема. При поясненні суті глобалізму треба відштовхуватись від соціокультурної 
детермінанти взаємозв'язку національного та глобального, що дає можливість глибше зрозуміти 
сутність багатьох аспектів феномену, який вивчається. Дослідження глобалізму повинно ґрунтува-
тися на ідеях світоглядно-методологічного плюралізму, спрямованості на інтерпретацію суспільст-
ва як динамічного соціального поля,  взаємокореляції інтересів суспільства і особистості.  

Регулятивною методологічною ідеєю дослідження глобалізму є також ідея комплементарності 
та зв'язку різноманітних дисциплінарних дискурсів про функціонування та розвиток соціуму, котра 
дозволяє осмислити багатовимірність феномену глобалізму та орієнтує науковий пошук  на практи-
чну реалізацію  висновків дослідження 

Треба зазначити, що  на початку 21 століття в розвитку світової спільноти виразно позначи-
лися тенденції до виникнення єдиного економічного, політичного, інформаційного простору в пла-
нетарному масштабі, до інтенсивного обміну знаннями і технологіями. Ці тенденції прийнято об'є-
днувати терміном глобалізація. Політико-правовий і фінансово-економічний глобалізм починає  
іноді переходити у військовий глобалізм прямого використання озброєного насильства. Такі методи 
ігнорують різноманіття альтернативних сценаріїв майбутнього, віддаючи перевагу ідеології край-
нього індивідуалізму, яка висуває на перший план як майже єдиний мотив розвитку економічну ра-
ціональність, гонитву за прибутком разом з істотним обмеженням ролі держави в економіці. 

Проблема глобалізму і ант иглобалізму виступає предметом гострих дискусій серед політи-
ків, філософів, вчених, підходи і оцінки яких істотно відрізняються один від одного. 

 Філософія глобалізму  може бути представлена рядом теоретичних концепцій: «світ-
системним» підходом І. Валлерстайна, моделлю «відкрит ого суспільст ва» К. Поппера, геополіт и-
чним варіант ом глобалізації З. Бжезінського, «т орговельним ладом» Ж. Атталі, концепцією «кінця 
іст орії» Ф. Фукуями.  

Головні труднощі соціально-філософського дискурсу означеної в роботі проблеми пов'язані 
насамперед з тим, що поняття " глобалізму ", через низку причин, змішувалося з поняттями "глоба-
лізація",  часто поглиналося ним. До того ж в сучасній науковій думці домінують  соціологічні  або 
економічні  теорії глобалізму,  асновані іноді на суперечливих методологічних принципах філософ-
ської реконструкції феномену. Саме остання обставина призвела до того, що до осмислення сутнос-
ті глобалізму, шляхів його становлення та функціонування залучалися досить різнопланові, так би 
мовити, різнорівневі поняття. Визначимо основні поняття, що характеризують сутність та атрибути 
досліджуваного феномена. 

Так що ж таке  глобалізація, глобалізм та антиглобалізм?  
Глобалізація ─  це процес утворення єдиної загальносвітової економічної, політичної, фінан-

сової, торгової, інформаційної і інших систем. При цьому національні економіки, політичні систе-
ми, фінанси тощо розглядаються не як проста сума економік, валютних, інформаційних, правових 
та інших систем окремих держав, а як цілісні геоекономічні, геофінансові, геополітичні, геоінфор-
маційні і інші поля, в сукупності створюючі всепланетний життєвий простір людства. Сучасному 
глобалізационному процесу не можна дати однозначну оцінку, оскільки в ньому переплітаються 
суб'єктивні і об'єктивні чинники. Глобалізація ─ це становлення єдиного економічного, політично-
го, правового та культурного простору («універсалізація світу») на  основі нових технологій; інтег-
рація та взаємозалежність всіх  соціальних процесів у всесвітньому масштабі.  

Глобалізація обіймає найбільш розвинуті країни Європи, Америки , Азії та Північної Африки. 
Ознаками глобалізації вист упают ь: 
• послаблення ролі держави-нації; 
• транснаціоналізація ринків фінансових, матеріальних, людських, енергетичних  та інших 

ресурсів; 
• застосування нових науковоємких та комунікаційних  технологій, інформатизація суспіль-

ного виробництва; 
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•  лібералізм (свобода норм, вибору,вільний ринок, скасування кордонів та митних переш-

код); 
• мобільність інвестицій, індустрій, інформації, індивідів; 
• уніфікація стилю життя і  утвердження універсальних культурних стереотипів. 
Символами глобалізації виступають інтернет, супутникова антена, мобільний телефон  тощо.   
Суб’єкт ами  глобалізації є : 
• Країни «Великої вісімки» (G8-great8) ─  США, Канада, Англія, Франція, Германія, Італія 

Японія, Росія. 
•  ТНК – транснаціональні кампанії (Microsoft, General Motors, Nokia, Газпром тощо). 
• Міжнародні організації та об”єднання – ООН, НАТО, СТО, ВВФ, ФІФА, CНД  тощо.  
Наслідками глобалізації вист упают ь: 
• посилення конкуренції між національнми виробниками; 
• посилення нерівності країн, особливо цифрової ( країн «ядра» глобалізації  та країн «пери-

ферії» глобалізації); 
• прискорення технічного прогресу; 
• «зіткнення цивілізацій» ( і в таких формах як  війна); 
• детерриторизація  країн ( наприклад, ЄС); 
• поступова втрата культурної самобутності  країнами та етносами. 
Прибічники глобалізації  вважають, що  вона створює більш сприятливі умови для  зростання 

добробуту країн і людини, реалізації нею своїх сутнісних сил. Забеспечує країнам доступ до глоба-
льного передового досвіду та ресурсам. 

Ант иглобаліст и ст вердж уют ь – глобалізація є погрозою для звичного образу життя людей і 
їх матеріального становища, вона пропонує один варіант розвитку і   послабляє національну куль-
туру.  

Очевидними виступають наст упні т енденції: 
• посилення взаємозв'язку людей, соціальних інститутів і держав; 
• весь зростаючий вплив на державну політику зовнішніх чинників (екологічних, політичних, 

військових, економічних і ін.);  
• формування єдиних просторів (фінансового, інформаційного, науково-технологічного то-

що), для яких характерні неоднаковість інтенсивності, форм і масштабів; 
• тенденція розриву, що заглиблюється, між центром і периферією, багатством і бідністю;  
• політика вестернізації і подвійних стандартів;  
• виникнення і інтенсивне наростання протестних рухів, у тому числі і асоціального, злочин-

ного характеру[9]. 
Дискусійними залишаються наступні положення: світ йде до однополярного устрою; немає 

альтернативи наздоганяючому типу розвитку, а перспектива виражена успіхами вестернізації, мо-
дернізації, лібералізацією економіки і влади, прагненням до «відкритого» суспільства тощо. 

На глобалізаційні процеси  впливає велике число глибинних трансформацій, що відбуваються 
в різних сферах життєдіяльності суспільства ─  політичній, економічній, соціальній тощо. 

Якщо розглядати «життєвий простір» людства, то воно визначається  такими важливими 
складовими елементами як політика, економіка, соціальне середовище, етнічні, національні культу-
ри тощо, які стрімко змінюються під дією глобалізаційних процесів. Тому украй важливим є ви-
вчення і дослідження розвитку кожної окремої області «життєвого простору»  в умовах глобаліза-
ції, з’ясування специфіки глобалізму в них. 

Поширена наступна т ипологія концепцій глобального регулювання: «світовий уряд»; транс-
формація існуючої системи ООН; політичне або (і) корпоративне глобальне управління; глобальна 
співпраця. 

На нашу думку,  із сценаріїв майбутнього світового порядку найбільш реальним є варіант ба-
гатополярності. Формуванню багатополярного світу сприятиме розповсюдження засобів масової 
поразки, перш за все ядерної зброї. Політична структура багатополярного світу складатиметься з 
автономних центрів, що володіють власною, виразно вираженою культурою, що мають власний 
арсенал ядерної зброї і космічні системи. Кожний з центрів обзаведеться власною сферою впливу. 

Глобалізм можна визначити,  на думку  Шляпникова  В.М., як неоліберальну модель глоба-
лізації [7]. Глобалізм включає сукупність ідей, принципів  і заходів таких як: «вільна ринкова еко-
номіка» (приватизація, лібералізація, стабілізація); відмова від елементів національного сувереніте-
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ту; створення суспільства, керованого за єдиними правилами з світового центру; пріоритет міжна-
родного права і міжнародних інститутів тощо. Реалізація даної ідеології здійснюється розвиненими 
західними країнами через впровадження неоліберальної моделі розвитку, особливістю якої є пріо-
ритет фінансової діяльності над виробництвом і суспільним розподілом на периферії. Контролюють 
фінансові потоки міжнародні фінансові центри, а контроль над виробництвом в периферійних краї-
нах здійснюють ТНК. Таким чином, за допомогою неоліберальної моделі створюються умови для 
експансії корпорацій в країнах, що розвиваються, через «нав'язування» нерівних умов «вільного 
ринку», а також створюється довготривала стратегія розподілу природних ресурсів на користь роз-
винених країн. 

Є точка зору, згідно якої глобалізм розуміється як протилежність регіоналізму [8].  Треба за-
значити, що роль недержавних суб'єктів в глобальній політиці постійно зростає, зокрема як чинни-
ки національної і міжнародної безпеки. Окремі групи недержавних суб'єктів своєю діяльністю 
сприяють підтримці стабільності і безпеки на регіональних і глобальному рівнях, тоді як деякі – 
дестабілізують обстановку і створюють погрози особі і суспільству. Глобальне регулювання здійс-
нюється в різних формах. При глобальній співпраці вирішальну роль в проведенні узгодженої зага-
льносвітової політики грають існуючі суверенні держави. Глобальне управління здійснюється над-
національними міжнародними організаціями, ступінь ефективності яких значною мірою визнача-
ється їх автономністю від держав в процесі ухвалення рішень. Головним питанням в зв'язку з цим є 
характер відносин між існуючими суверенними державами і глобальними інститутами, процесами 
посилення і розгортання їх институционализации. Особливу важливість при цьому представляє фо-
рмування нового політико-правового простору, здатного забезпечити підвищення ефективності 
глобального регулювання.  

Глобалізм як неолиберальная модель глобалізації суперечливо впливає на процес розвитку 
сучасного суспільства, бо приводить до посилення нестійкості держав і світу в цілому. Реалізація 
даної моделі фактично приведе до ігнорування і заперечення соціально-культурних цінностей і тра-
дицій, історичної спадщини, національного менталітету, а також до загострення в периферійних 
країнах етнополітичних, соціальних і екологічних проблем, їх відособлення, появи елементів кон-
фронтації. Антиглобалістський рух об'єктивно перешкоджає перетворенню світу на одновимірну, 
безальтернативну субстанцію, коли у людства віднімається право на різноманітність, на альтерна-
тиву розвитку і коли йому нав'язується якась модель, що сліпо копіює цінності, засади і устрій од-
нієї країни або однієї цивілізації.  Аналіз сучасного стану антиглобалістського руху дозволяє запро-
понувати ряд моделей, сценаріїв його розвитку: 1) рух антиглобалізму на основі повного розгор-
тання наступального потенціалу стає віссю сил, що систематично протистоять ідеології і практиці 
глобалізації; 2) перетворення антиглобалізму на підсистему, чинник заборони, противагу міжнаро-
дного політичного суспільства, що веде в глобальному суспільстві боротьбу за максимальну широ-
ту, демократичність і ефективність контролю над глобалізаційними процесами; 3) включення анти-
глобалістського руху (або деяких його секторів) в інститути глобальної політичної влади і встанов-
лення нових домінант розвитку світу. Гетерогенність складу антиглобалістського руху, рівень роз-
витку не дозволяють говорити про існування цілісної ідеології антиглобалізму, що розділяється 
всім спектром суспільно-політичних сил, що беруть участь в цьому русі.   Слід визнати, що вироб-
лення єдиної ідеології антиглобалістського руху справа майбутнього, оскільки цей рух надзвичайно 
різнорідний по складу. У ньому представлені і ті, хто виступає проти глобалізації у принципі, вва-
жаючи, що міжнародні фінансові інститути і ТНК не піддаються реформуванню, а тому підлягають 
усуненню, і ті, хто бореться головним чином за врегулювання проблем «третього світу»; у його ря-
дах як ті, для кого першорядне значення має боротьба з фінансовими спекуляціями, так і ті, хто 
стурбований рішенням соціальних проблем Заходу. Нарешті, серед його учасників немало тих, хто, 
рахуючи процес глобалізації закономірним, об'єктивним явищем, протестує лише проти неолібера-
льной версії глобалізації і методів її проведення, прагне відшукати і реалізувати альтернативу ни-
нішньої глобалізації ─ демократичнішої і людянішої («гуманістичної глобалізації»), стоїть за інший 
тип світових відносин («іншу глобалізацію») Формування загальної ідеологічної платформи антиг-
лобалістського руху – справа майбутнього. 

Отже, розглянувши теоретико-методологічні засади соціально-філософської рефлексії  гло-
балізму, зазначимо наступне. 

1.  Проблема глобалізму в суспільствознавчій літературі є малодосліджуваною, тематично 
розпорошеною в окремих галузях гуманітарного знання. Основну увагу науковці зосередили на 
з’ясуванні сутності та виявленні сутності глобалізації. Поза увагою фахівців залишилися питання 
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щодо сутності, атрибутів, проявів та видів звязків глобалізму. Потребує  аналізу проблема об'єктив-
них та суб'єктивних факторів глобалізму та розгляду цього процесу як закономірності розвитку су-
часного суспільства.  

2. Соціально-філософський аналіз глобалізму, на наш погляд, передбачає: визначення понять, 
що характеризують виникнення і функціонування глобалізму та процес його генези, вивчення 
впливу глобалізму на  життєдіяльність особи, спільнот та соціум в цілому, на розвиток соціальних 
потреб, на формування світоглядних орієнтацій  сучасної людини. 

3. При поясненні суті глобалізму треба, відштовхуючись від принципу плюралізма  його про-
явів, перейти до розгляду соціокультурної детермінанти глобалізму як форми усталеного соціоку-
льтурного розвитку або його потенційних форм в майбутньому, що дає можливість глибше зрозумі-
ти сутність багатьох аспектів  цього феномену. 
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SUMMARY 

This article is devoted to the specific social and   philosophical  reflection of globalyzma.  It is ana-
lysed  maintenance of basic concepts, influence of  of Globalyzm on modern social processes 

 
В.В. МАРМУРОВ,  П.Г. ДАВИДОВ  

 
ВПЛИВ СЕКСУАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ НА СВІТОВУ 

КУЛЬТУРУ ТА МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ 
 

Протягом останніх двох століть і особливо кількох останніх десятиліть секс увійшов до усіх 
сфер нашої культури. Наша цивілізація настільки ним насичена, що тепер секс точиться із усіх 
сторін нашого життя. Спробуємо проаналізувати як і звідки почався цей процес.  

Сполучені Штати Америки є світовим лідером, вони мають великий вплив на розвиток куль-
тур інших країн. Американський стиль життя та поведінки все більше розповсюджується світом. 
Саме для американської культури є притаманним надмірне захоплення темою сексу й усім, що з 
цим пов’язано. Це захоплення є особливо характерним для таких сфер мистецтва, як література та 
кіно, але також тема сексу не обійшла і живопис та скульптуру. 
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Проблема протистояння впливу іноземних культур є надзвичайно актуальною для молодої 

Української держави, де немає сильної ідеологічної та моральної системи (бо стара – комуністична 
зруйнована, а нова не розбудована). Багато українців схильні до орієнтації на західну культуру та 
цінності, їх приваблює свобода в багатьох речах, яка багато років була прихована під «залізною 
завісою». 

Мета роботи – проаналізувати процес впливу американської сексуальної революції на світо-
ву культуру та розглянути наслідки цього процесу, зокрема для українського суспільства.  

Для реалізації вказаної мети необхідно вирішити наступні завдання. 
1. Розглянути історію розвитку сексуальної тематики в культурі від Середньовіччя до сього-

дення. 
2. Порівняти інтенсивність зацікавленості сексуальною тематикою в європейській та амери-

канській культурі. 
3. Проаналізувати твори американських авторів, в яких присутнє надмірне захоплення темою 

сексу. 
4. Виділити негативні та позитивні наслідки сексуальної революції в культурі. 
5. Проаналізувати вплив американської сексуальної революції на українське суспільство. 
Об’єктом дослідження виступає феномен сексуальної революції в культурі. 
Предметом – результат впливу сексуальної революції на культуру. 
Достовірність та обґрунтованість отриманих під час дослідження результатів та висновків 

забезпечується опорою на результати фундаментальних досліджень в області соціальної філософії, 
психології, культурологій, дослідженням творів І.Канта, Г.Ф.Келлера З.Фрейда, Е.Фромма, та ін-
ших. 

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що в ній аналізуються деякі риси, притаманні 
сьогоденній українській культурі, та з’ясовуються причини цих змін. Практична цінність роботи 
полягає в тому, що в ній обґрунтовується необхідність відмовитися від шкідливого впливу інозем-
ної культури заради того, щоб зберегти та відродити власну культуру та систему цінностей. 

Західна література у своїх темах, персонажах, сценах та цілях значною мірою зосереджена на 
сексі, особливо в його патологічних формах. Щоб розібратися в цьому, спробуємо поглянути на 
основні етапи, через які пройшла західна література від Середньовіччя до сьогодення. 

Середньовічна література, як і скульптура, музика, драма та архітектура, з VI по X століття 
була майже виключно релігійною. Навряд в цей період були створені якісь світські шедеври. Біль-
ша частина формальної літератури складалася з інтерпретацій Біблії та агіографічних творів (вид 
церковно-історичної літератури, що містить опис життя святих та церковних діячів); її персонажа-
ми були Бог, святі та янголи; її драмами були таємниці гріхопадіння, розп’яття, спокути, воскресін-
ня, гріха та спасіння – це була література спілкування людської душі з Богом. Вона не була спрямо-
вана на отримання вигоди та прославлення автора; вона також не мала мети розважити, сприяти 
чуттєвому задоволенню або схвилюванню читача. Якщо тут і зустрічаються окремі посилання на 
сексуальну розпусту, як у «Altdeutsche Gesprache» VIII або у «Modud Liebung», то вони звичайно 
мають викривальний характер і є контрастом тому, що вважалося морально правильним. Подібно 
до інших середньовічних мистецтв, література створювалася, кажучи словами Теофіла: «Не для 
прославляння пристрастей людських, не для задоволення алчності раптової... а для віддання хвали 
та слави імені Божому» (лат.) [6] 

Якщо ми звернемося до XIV століття, то картина помітно змінюється. Тепер з’являється 
світська література, яка в різних країнах становить від 45 до 70 відсотків творів. Ця світська літера-
тура, що переходить від царства Божого до епічної області, розповідає про видатних героїв – ли-
царів круглого столу з циклу романів про короля Артура, героїчних та трагічних персонажів 
«Видіння про Петра Пахаря», «Пісні про Роланда», «Тристана і Ізольду», «Рудліба», «Пісні про 
Нібелунгів», першій частині «Роману про Розу» та «Божественній комедії». Коли ці герої порушу-
ють моральні та релігійні заповіді, вони стають трагічними фігурами, жертвами неминучої долі, 
фатальної пристрасті, яка призводить їх до смерті та спокути. 

Гетеросексуальне кохання описується або у найблагороднішій, найромантичнішій та пла-
тонічній формі, або у глибоко трагічних образах. Тут мало непристойного, цинічного, бранного або 
еротичного, за виключенням кількох значних творів, таких як «Паломництво Карла Великого» та 
друга частина «Романа про Розу», хоча в шванках і фабліо (S chwanke – середньовічні німецькі фри-
вольні жартівливі оповідання; fabliaux – коротка комічна новела у віршах у французькій літера-
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турі), які вважалися придатними тільки для нетверезих холостяцьких гулянок, часто згадуються 
виключно еротичні і навіть непристойні сторони кохання. 

З XIV століття до наших днів світська література продовжувала поширюватися за рахунок 
релігійної, яка до теперішнього моменту скоротилася до невеликої долі в усій літературній про-
дукції. 

Паралельно з секуляризацією літератури в ній з’явилися образи з повсякденного життя – до-
могосподарки та їх чоловіки, торговці та робітники, фермери та вільні ремісники, інші звичайні 
люди. У минулому столітті у центрі багатьох творів опинилися особистості авантюрних ненор-
мальних та маргінальних людей – повій та утриманок, вуличних хлопчаків та злочинців, розумово 
та емоційно недорозвинутих людей та інших відходів суспільства. Все більше уваги приділялося 
таким місцям як дім, в якому відбуваються сімейні конфлікти, спальня повії, бордель Canary Row 
(публічний дім, описаний американським письменником Джоном Стейнбеком в оповіданні «Кон-
сервний ряд»), «малина» у злочинців, контора баришника, маєток цинічного фінансового магната, 
сповнена ненавистю тюрма, «Трамвай «Бажання», кримінальний портовий район, зал засідань 
нечесного судді, скотобійні та м’ясоконсервні цехи. Ці та сотні подібних картин є характерними 
для більшої частини сучасної західної літератури, яка все більше стає справжнім музеєм людської 
патології. 

Аналогічним чином змінювалося зображення любовних переживань. Воно все більше відхо-
дило від чистого, благородного або трагічного кохання. Просте та прозаїчне, але зазвичай законне 
сексуальне кохання, описане в літературі вісімнадцятого та дев’ятнадцятого століття, в останні 50 
років все більше витісняється його різноманітними неприродними, збоченими, вульгарними, екзо-
тичними і навіть страхітливими формами – сексуальними пригодами урбанізованих дикунів і 
насильників, любовним досвідом прелюбодіїв та блудниць, мазохістів та садистів, повій, коханок, 
плейбоїв та інших персон, що шукають розваг. Пікантні страви із «кохання», «оргазму» та «лібідо» 
спокусливо готуються та майстерно сервіруються з різноманітними приправами. 

Спрямована на те, щоб збуджувати згасаючу потенцію читачів і тим самим збільшувати про-
даж цих друкованих секс-тоніків, більша частина сучасної західної літератури стала наскрізь фрей-
диською. Вона зосереджена на брудних описаннях генітальних, анальних, оральних, шкіряних, го-
мосексуальних та кровозмішних «кохань». Вона занурена у літературний психоаналіз різноманіт-
них комплексів – кастрації, Едипа, Танатоса, Нарциса, а також інших формах патології. Вона при-
низила та відкинула великі, благородні, радісні та прекрасні цінності нормального подружнього 
кохання. 

Американська література вступила в цю стадію інтенсивної сексуалізації трохи пізніше, ніж 
європейська. У той час, як остання показала доволі брутальну сексуальність у період італійського 
відродження і потім у XVIII столітті, перша залишалася по суті незіпсованою до другої половини 
XIX століття. І лише у XX столітті американська література почала орієнтуватися на секс, зосе-
реджуватися на ньому, і в ній з’явилося низькопробне комерційне чтиво. Тепер за рівнем сек-
суалізації вона наздогнала і, можливо, перегнала європейську літературу. 

Майже всі американські письменники останніх п’ятдесяти років – Драйзер, Льюіс, О’Ніл, 
Хемінгуей, Фолкнер, Стейнбек, Фаррелл – і легіон менш відомих авторів віддали данину сексу, або 
роблячи його головною темою багатьох своїх творів, або, що можливо є ще більш показовим, при-
діляючи йому багато уваги у роботах, присвячених зовсім іншим проблемам. У книгах другого з 
цих видів можливо було легко обійтись без сексуальної тематики, але еротичні сцени зображуються 
на будь-якому фоні, чи то громадянська війна в Іспанії, чи то проблеми південноамериканських 
Джуксів та Келлікеків (Джукс – вигадане прізвище родини, дослідженої психологом Р.Дагдейлом у 
1874 році. Келікек – вигадане прізвище родини, дослідженої психологом Х.Годдардом у 1912 році). 

Ще більш важливо те, що багато з цих авторів представляють еротичні надлишки та 
невірність своїх персонажів, як щось зовсім нормальне. Якщо великі письменники XIX століття, 
такі як Толстой і Флобер, описували незаконну пристрасть як трагедію, за яку герой або героїня 
розплачувалися своїм життям або довгими стражданнями, то у сучасній літературі більшість зрад та 
інших гріхів трактуються авторами, як забавні пригоди, що скрашують монотонне існування су-
часних чоловіків та жінок. Інколи подібні незаконні зв’язки описуються як варте схвалення звіль-
нення від застарілих шлюбних зобов’язань. В інших випадках вони розглядаються як гігієнічні дії, 
що звільняють людей від депресій, психоневрозів та інших психічних розладів. Нерідко вони про-
голошуються передвісниками «більш високої» форми вільного шлюбу. І лише інколи, коли це вза-
галі відбувається, їх засуджують як небезпечну хворобу. При такому підході сучасна література 
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скоріше розгальмовує, ніж мудро обмежує бажання. Вона скоріше підриває, ніж оживлює шлюб та 
родину. Вона скоріше послаблює, ніж укріплює контроль вищої сутності людини над її тваринними 
схильностями. В усіх відношеннях вона більше деморалізує, ніж сприяє формуванню цілісної осо-
бистості. 

Якщо ми звернемось до сучасної бульварної літератури, то ми знайдемо там атмосферу, ще 
більш насичену сексом. В цьому різновиді літератури сексуалізація зайшла набагато дальше і прий-
няла набагато потворніші форми, ніж у серйозній літературі. Бульварна література нашого часу 
призначена для комерційного культивування, розповсюдження і експлуатації найнижчих форм по-
ведінки. Саме порнографія звертається до найнижчих схильностей цього «найгіршого зі скотів», як 
Платон та Арістотель називали розпусну людську тварину. Світ цієї масової літератури – це свого 
роду звіринець, населений зґвалтованими, скаліченими і вбитими жінками та чоловіками-самцями, 
що перевершують своїм скотством будь-якого дикуна; тут чоловіки і жінки однаково тверді у 
цинічній зневазі до людського життя і людських цінностей. Особливо симптоматичним є те, що ба-
гато з цих людських тварин знаходять задоволення в такому стилі життя, подібно до того, як слід 
вважати, ним насолоджуються читачі. Це дантовське пекло дешевих збуджуючих засобів описуєть-
ся у найпривабливіших барвах. Замість викриття його мерзотності і гнилості автори сексуального 
чтива вражають читача красою «оргастичних» зворотів, «динамічних» ліній, бурхливих пристра-
стей і необмеженої свободи робити все, що заманеться. Детально описуються різноманітні види 
техніки сексу, яскраві сцени поцілунків, обіймів та близькості, і при цьому страшно драматизуючи 
насилля та інші сексуальні збочення, ця розфарбована порнографією бульварна література демо-
ралізує та дегуманізує мільйони читачів. Ця література має коло читачів значно більше, ніж серйоз-
на література. Це чтиво потрапляє на ринок в сотнях тисяч примірників дешевих романів, в мільйо-
нах примірників різноманітних журналів, багатьох мільйонах еротичних коміксів і періодичних 
історій. Садистські романи Міккі Спіллейна були продані у більш ніж 25 мільйонах примірників! 
Загальний тираж подібного мотлоху нараховує сотні мільйонів. До того ж частина цього матеріалу 
перетворюється на популярні фільми, приноситься в мільйони будинків через радіо та телебачення і 
навіть інсценується у театрі. В цілому ця література стала у нашому житті всепроникною, і кожен з 
нас постійно і все більшою мірою підпадає під її згубний вплив. 

Широкомасштабне виготовлення і комерційна експлуатація цих насичених сексом книг були 
б неможливими у тому випадку, якби вони не зверталися до звичайних літературних смаків 
мільйонів. Подобається нам це чи ні, але одержимість сексом сучасної літератури є, без усілякого 
сумніву, негарним фактом. 

Серйозний американський живопис і скульптура були майже повністю вільними від сексу-
альних тем до XX століття. Зображення великих персон і історичних сцен, символічне висвітлення 
таких тем, як Геній та Природа, або таких міфологічних і удаваних тем як Летючий Голландець та 
Пегас; пейзажі та натюрморти, жанрові картини родинного життя, урок музики, або сільська почто-
ва контора, зображення індіанців або інших груп – такими були основні типи живопису та скульп-
тури. 

Тільки з появою американського імпресіонізму (1880-1910) і в особливості американського 
реалізму «школи смітникарів» (1900-1910) секс увійшов у американський живопис і скульптуру. 
Але навіть ці школи лише інколи зачепали цю тему и інколи трактували її з вікторіанською стри-
маністю. 

У процесі наближення до нашого часу реалістичні, експресіоністські та сюрреалістичні кар-
тини та скульптури, що зображують пристрасні сцени та образи розмноження та плодючості, ста-
ють все більш численними та чуттєвими. Сьогодні картини та скульптури подібного роду можна 
зустріти майже на кожній великій виставці. Якщо в абстрактній картині або скульптурі сексуальний 
зміст не передається візуально, то він часто чітко визначається у назві, яку автор дає своїй компо-
зиції або витвору. 

Загальна тенденція американського живопису, фотографії, скульптури та інших візуальних 
мистецтв прагнула до зображення людського тіла в усе більш оголеному та більш чуттєвому ви-
гляді. 

В період Середньовіччя у передачі божественних та людських образів уникали зображення 
чуттєвого оголеного тіла. Замість цього фігури були звичайно задрапірованими від голови до ніг. 
Якщо інколи зображувалися оголені фігури, як наприклад в картинах або різних образах Розп’яття 
або немовляти Ісуса, то їх наготі була аскетичною. 
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Так, за даними розповсюдженими у «всесвітній павутині» – internet, щодо Європейського ми-

стецтва то, аналіз близько 200000 картин та скульптур показав фактичну відсутність еротичних 
зображень тіла у період з X по XIII століття, але починаючи з цього часу і до наших днів їх доля 
постійно зростала: 0,4% в XIV і XV століттях; 10,8% у XVI столітті; 21,3% в XVII; 36,4% в XVIII; 
25,1% у XIX і 38,1% у перші 20 років XX століття (9). 

Для американського мистецтва немає порівняльної статистики, тому що ніхто ще не проводив 
такого дослідження. Однак, можна стверджувати, що тут мала місце аналогічна тенденція з двома 
незначними різницями: перше – до XX століття збільшення еротичних зображень людського тіла в 
Америці, мабуть, трохи відставало; і друге – у XX столітті воно, мабуть, йшло в цій країні швидше 
ніж в Європі. Ця довгострокова тенденція ще зберігається. 

Ми активно сприяємо все більш широкій та менш обмеженій сексуалізації нас самих і візу-
альних зображень усіх можливих людських фігур. Ми живемо у візуальному оточенні, сповненому 
ексгібіціонізму та збуджуючої напівприкритої наготи. 

В цьому відношенні Європа і Америка повторювали цикл, що пройшли кілька попередніх 
культур. У ранні та тривалі творчі періоди у своїй історії єгиптяни, халдеї, ассирійці, егейські кри-
тяни, греки, етруски та римляни не були схильними, за виключенням нижчих прошарків суспіль-
ства, повністю роздягати зображувані фігури. Але у стадії занепаду цих культур візуальні ми-
стецтва зверталися до чуттєвої наготи і зображували її все більш еротично. В ранньому періоді 
грецької та римської культури фігури їх богів, героїв та смертних, особливо жінок, задрапіровува-
лися з голови до ніг: Афіна, Афродіта і Венера цього періоду зображувалися без ознак чуттєвості, 
так само як і Зевс, Аполлон і навіть серйозна молода людина Ерот, бородатий та вдягнений Діоніс 
та Вакх. Якщо час від часу зображувалося оголене тіло, то його нагота була холодною та іеротич-
ною, позбавленою еротики. В результаті, у періоди занепаду цих цивілізацій драпіровки почали 
спадати з пліч грецьких та римських фігур, доки Афродіта та Діана не з’явилися у сексуальній 
наготі. Також ніжній та безпристрасний Аполлон був перетворений на сумнівного чуттєвого юнака, 
серйозний Ерот у плейбоя, вдягнений Діоніс – у жіночноподібного юнака. Ця стара історія повто-
рюється у євроамериканській культурі під час візуального зображення людської фігури. 

Можна відзначити ще одну значну деталь у повторенні цих циклів. У періоди занепаду цих 
культур улюбленим сюжетом картин та скульптур ставало зображення жінок. Гарненьке жіноче 
личко, спокуслива жіноча фігура з привабливими лініями зображувалися тоді так само часто, як і 
тепер. 

Немає необхідності далі відмічати дивовижну схожість візуальних мистецтв у надмірно сек-
суалізовані періоди занепаду у минулому і у сучасній західній культурі. Слід лише додати, що сек-
суальна поведінка чоловіків та жінок в ці періоди була дуже схожою на поведінку мільйонів людей 
сьогодні. 

Висновок: Проаналізувавши розвиток сексуальної тематики в американській та світовій куль-
турі, бачимо, що в останні кілька десятиліть саме Сполучені Штати Америки є центром, який 
розповсюджує світом тенденцію сексуального забруднення творів різних видів мистецтв. Нажаль в 
багатьох країнах, зокрема в Україні, американська культура охоче сприймається громадянами. Ре-
зультатом цього є те, що українці активно купують примітивну низькопробну літературу, насичену 
сексуальною тематикою, і не цікавляться класичними творами національних авторів, велику попу-
лярність мають американські фільми та програми, для яких є характерною тема сексу та насилля. 
Українське телебачення намагається копіювати різноманітні західні телевізійні проекти, реаліті-
шоу, в яких люди весь час знаходяться під поглядом телеглядачів та навіть займаються сексом пе-
ред телекамерами, і ці проекти мають шалений успіх. Найнебезпечнішим наслідком цього є те, що 
доступ дітей та підлітків до цих деморалізуючих ресурсів є майже необмеженим, найгірші аспекти 
західної культури вільно потрапляють до нашого життя та беруть участь у формуванні людської 
особистості. В результаті маємо викривлену систему цінностей в українському суспільстві, зневагу 
до людського життя, неповагу однієї людини до іншої, нехтування одвічними принципами родин-
ного добробуту та подружнього кохання, сексуальну розпусту. Всі ці риси з’являються у характері 
людини з дитинства під впливом неправильного виховання на основі західної культури, розвива-
ються в процесі життя та інколи призводять до жахливих наслідків. 

 
ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 

1. Н.М. Велкова «Русский Эрос, или Философия любви в России», «Просвещение», М.1991 г. 

 210 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
2. Гэри. Ф. Келлер Основы современной сексологии (Gary F. Kelly. SEXUAULITY TODAY. The 

Human Perspective. Sixth edition). СПб., 2000. 
3. http://www.psylib.org.ua/books/demid/index.htm Демидов А.Б. Феномены человеческого бытия. 
4. Кант И. «Конец всего сущого //Трактаты и письма». М., 1980. 
5. Рюриков Ю. Три влечения. М.: Прогресс, 1984. 
6. Теофіл Пресвітер. Записки про різні мистецтва. 
7. Франк С. «С нами Бог. Три размышления» //Духовные основы общества. М., 1992. 
8. Фромм Э. Искусство любви. Минск, 1990. 
9. www.venec_vl.ru/articlemain/sexual/index.html. 

 
SUMMARY 

In given article the process of American sexual revolution influence on the world culture is ana-
lyzed. The consequences of this process are considered, particularly for Ukrainian Society. Recommenda-
tions on reducing the negative influence in the Ukrainian society are proposed.  

 
Г.В. ВОРОНОВА 

 
ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЯ ХАЗЯЇНА СВОЄЇ ДОЛІ ЯК 

УМОВА СТАНОВЛЕННЯ І ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

 
Розгляд зазначеного питання ми змушені розпочати з уточнення понять «хазяїн» і «доля». Як 

перше, так і друге поняття вже давно і достатньо широко використовуються не лише на рівні бу-
денної свідомості, але й у науці – монографічних роботах, статтях та іншого роду наукових 
публікаціях. Однак достатньо глибокого філософського осмислення, на жаль, ці поняття ще не 
одержали. Внаслідок цього довідкові видання або ж обходять їх мовчазливо, або обмежуються про-
стим переліком тих значень, в яких вони вживаються, не обтяжуючись здійсненням їх при вживанні 
на рівні буденної свідомості і наукової свідомості. 

Взяти хоча б перше з розглядуваних понять – поняття «хазяїн». Його ми не знайдемо ані в 
московському виданні «Нового энциклопедического словаря» [1], ані у «Философском энциклопе-
дическом словаре» [2], ані у таких київських виданнях, як «Універсальний словник-енциклопедія» 
[3] і «Філософський енциклопедичний словник» [4]. Немає його і у шеститомній «Юридичній ен-
циклопедії» [5]. Що ж стосується значень, у яких вживається це поняття, поданих філологічними та 
іншими спеціальними виданнями, то вони самі різні.. 

Так, наприклад, «Великий тлумачний словник української мови», укладником і головним ре-
дактором якого є В.Т.Бусел, називає такі з найбільш вживаних значень поняття «хазяїн»: « ... 
1. Власник якогось господарства, речей, майна і т. ін. на правах приватного або суспільного воло-
діння; господар (у 2 знач.) *Образно* у порівнянні // Приватний наймач робочої сили // Підпри-
ємець // Селянин-власник, який має землю і необхідні знаряддя праці; селянин-хлібороб. 2. Той, хто 
займається господарством, веде господарство, господар, вміло керує виробництвом і т.ін. 3. Госпо-
дар дому, глава сім’ї  (стосовно гостей, відвідувачів тощо. 4. Той, хто має владу над ким -, чим-
небудь, розпоряджається кимось, чимось; володар // Той, хто оселився, розмістився десь (про тва-
рину)... 5. Організм, в якому або на якому живе паразит [6, 1337]. 

Подібним чином підходять до тлумачення поняття «хазяїн» аналогічні російські довідкові ви-
дання.  Що ж стосується більш-менш глибокого змістовного аналізу явища, що позначається цікав-
лячим нас поняттям в монографіях та інших наукових публікаціях, то виявити його нам, на жаль, не 
вдалося. 

Думається, що говорячи про хазяїна своєї долі, припустимо вживати поняття «хазяїн» лише в 
четвертому з наведених його значень, тобто розуміючи під ним того, хто має владу над таким спе-
цифічним феноменом як доля. 

До речі, поняттю, що позначає цей останній феномен, «поталанило» значно більше, ніж по-
няттю «хазяїн». Дослідження явища, що позначається поняттям «доля», має давню історію, що бере 
свій початок з духовної діяльності мислителів Стародавнього Сходу та Античності й не припиня-
ється по тепер. Зокрема, активно займались ним представники філософії Нового часу Г.В.Ф. Гегель, 
Ф. Ніцше, А. Шопенгауер, Г. Зімель [7], а також російські релігійні філософи В.С. Соловйов, 
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М.Ф. Федоров, українські Г.С. Сковорода, П.Д. Юркевич [8]. Проблема далі активно досліджується 
також сучасними російськими й українськими авторами [9]. 

Зазначена обставина безумовно відіграла свою роль у тому, що поняття «доля» представлено 
практично у всіх основних довідкових виданнях, в тому числі і філософських. Його тлумачення на 
рівні буденної свідомості в основному співпадає з тим, як воно подано у «Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови», укладником і головним редактором якого є В.Т.  Бусел. Тут 
воно тлумачиться як «... 1. перебіг подій, або обставин, напрям життєвого шляху, що ніби не зале-
жить від бажання, волі людини. У порівн.. // Умови життя; життєвий шлях і те, що на ньому вини-
кає // Бажане, счасливе життя. 2. Стан, у якому перебуватиме що-небудь; майбутнє чогось» [6, 23]. 

Що стосується дефініцій поняття «доля», які використовуються в науковій літературі, то во-
ни, в основному, наближені до тих, що даються у київському і московському виданнях філософсь-
ких енциклопедичних словників. Перше з них визначає «долю» як «поняття - міфологему, що поз-
начає першу (міфологічну в своїй основі) форму осягнення детермінованості людського буття. На 
відміну від інших форм такого осягнення (ідея промислу Божого в релігії, ідея необхідності в нау-
ці), доля осмислюється як така, що не піддається ані пізнанню, ані будь-якій зміні. Її можна лише 
вгадати чи відгадати (ворожіння; пророкування тощо). Доля «дається» і «задається людині чи ціло-
му народові і її не можна обійти», а тільки повстати проти неї або скоритися» [4, 167]. Друге ж, мо-
сковське видання визначає долю як «передвизначеність» подій і вчинків, сукупність всього сущого, 
яке впливає і не може не впливати на буття людини, народу і т.д.» [2, 442]. 

Схоплюючи взагалі-то вірно детермінованість життя і діяльності людини об’єктивними умо-
вами, що не залежить від свідомості як окремої людини, соціальної групи людей, так і суспільства, 
а також і людства в цілому, наведені визначення в той же час грішать певною абсолютизацією, гі-
перболізацією однієї з сторін відносин людини з оточуючим її світом, реальною дійсністю. Вони, 
по суті справи, ігнорують той без заперечний факт, що сама реальна дійсність також потерпає пев-
ного впливу на неї людини, змінюючись в результаті цього певною мірою, впливаючи в наслідок 
цього, на ту ж долю.  

Виходячи зі сказаного, нам більше імпонує підхід до цього феномену, який демонструє 
Є.В. Болотіна, вважаючи, що «доля є поняттям, яке слугує для позначення трансісторичного і кро-
скультурного феномена організації соціального й особистого буття, буття, що утворюється світо-
глядом і характером людини» [10, 8]. 

В кожний конкретний момент доля постає у якості об’єктивної можливості організувати та-
кого роду соціальне і особистісне буття, а також певним чином впливати на його становлення й ро-
звиток, реалізація якої у дійсність знаходить своє відбиття у почутті хазяїна своєї долі, що форму-
ється у діючого соціального суб’єкту. 

Постаючи у якості сигналу успішного виконання окремою людиною притаманній їй діяльно-
сті; відповідності її результатів потребам і інтересам людини, почуття хазяїна своєї долі слугує од-
ночасно умовою її турботи про користь не лише для себе особисто, але й для інших, а в решті-решт 
– для всіх членів суспільства, тобто про суспільну користь. Досягнення ж останньої на теперішньо-
му історичному етапі суспільного розвитку буде все більше обумовлюватись оптимальним розвит-
ком сукупності відносин до природи і один до одного людей, що осмислюють необхідність спри-
яння розгортанню процесу раціонального перетворення оточуючого середовища у власних інтере-
сах, необхідного умовою чого є збереження життя як найвищої цінності, тобто життєдіяльності [11, 
103-107]. Інакше кажучи, почуття господаря своєї долі є умовою оптимального розвитку життєді-
яльності. 

Почуття хазяїна своєї долі є складним, системним утворенням, що формується під впливом 
цілої низки факторів як матеріального, так і духовного порядку. Розглядуване почуття не може ви-
никнути у суб’єкта, який не є володарем певних предметів, об’єктів в реальній дійсності. Якщо це 
було б насправді не так, то ми повинні були б припустити, що це почуття виникає, так би мовити, з 
нічого або ж є результатом хворого уявлення. 

В той же час і одного лише факту володіння певними предметами або ж якимось іншими 
об’єктами реальної дійсності також ще недостатньо для того, щоб у суб’єкта почало формуватися 
почуття господаря своєї долі. Скажімо, пролетар, що володіє лише робочою силою, котру він може 
продати, ніяк не може стати хазяїном своєї долі, оскільки він не володіє знаряддям і засобами виро-
бництва, що знаходяться у власності капіталіста. Купуючи робочу силу пролетаря, капіталіст стає і 
хазяїном долі найнятого ним робітника та й членів родини значною мірою також. 
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Для того, щоб дійсно стати хазяїном своєї долі, людині недостатньо мати, крім робочої сили, і 

особистої власності, що знаходиться в її володінні – квартири, необхідних предметів побуту у ній, 
ділянки землі і т.д. Для того вона має стати володарем особливого роду – вона повинна володіти 
певною часткою суспільного капіталу. 

На жаль, це поняття ще не введено в широкий науковий обіг. Московське видання «Краткого 
экономического словаря» под редакцией А.Н. Азрилияна, наприклад, дає визначення 17 різних 
форм капіталу [12, 302-305], а трьохтомне київське видання «Економічної енциклопедії» навіть 24 
[13, 719-728]. Але перше і друге видання нічого не говорять про феномен суспільного капіталу. 
Відсутнє воно і в філософських довідкових виданнях як російських, так і українських. 

Можливо, суспільний капітал як явище взагалі відсутнє в реальній дійсності і про поняття, 
що його позначає просто немає сенсу вести мову? Однак дійсність свідчить, що це не так. Не випа-
дково як зарубіжних [14, 95-121], так і наших вітчизняних [15, 49-56] суспільствознавців останнім 
часом все більше цікавлять такі явища, як економічний капітал, соціальний капітал, культурний ка-
пітал. Поки що до дослідження їх суспільствознавці лише, як кажуть, підступаються і здійснити 
виявлення їх взаємозв’язків, загального й особливого, змісту і форми, ще належить. Однак уже за-
раз удається можливим висловити припущення про існування суспільного капіталу, формами про-
яву якого і виступають вище зазначені феномени. 

Фактором, що стримував висування такого припущення раніше, слугувала думка, що існувала 
в радянські часи, нібито капітал – це явище, притаманне лише капіталістичній суспільно-
економічній формації і в умовах соціалізму воно не існує. До речі, ця думка існує ще й зараз. Так, 
наприклад, у першому томі вже згаданої трьохтомної «Економічної енциклопедії» читаємо, що «ка-
пітал (лат. capitalis – головний) – сукупність виробничих відносин капіталістичного способу вироб-
ництва, за яких засоби праці, певні матеріальні блага, гроші, об’єкти інтелектуальної власності та 
різні види цінних паперів тощо є знаряддям експлуатації, привласнення чужої неоплаченої праці» 
[13, 719]. 

Правомірність такого роду думки прибічники її намагались підкріпити посиланнями на 
К.Маркса, який нібито теж дотримувався її. Але, м’яко кажучи, це не зовсім так. Дійсно, К.Маркс 
говорив про буття капіталу в капіталістичній суспільно-економічній формації. Однак при цьому він 
не обмежував його буття лише цією формацією. Звернемось до головної праці засновника діалекти-
чного матеріалізму, до «Капіталу». 

«Якщо в простому обігу, - пише Маркс, - вартість товарів на противагу їх споживчої вартості 
набула в кращому випадку самостійну форму грошей, то тут вона раптово виступає як субстанція, 
що саморозвивається, саморухається, для якої товари і гроші суть лише форми. Більше того. За-
мість того, щоб виражати собою відношення товарів, вона тепер вступає, так би мовити, у приватне 
відношення до самої себе. Вона відрізняє себе як первинну вартість від себе самої як прибуткової 
вартості, подібно до того, як бог отець відрізняється від самого себе як бога сина, хоча обидва вони 
одного віку і в дійсності складають лише одне лице. Бо лише завдяки прибутковій вартості у 10 
ф.ст. авансовані 100 ф.ст. стають капіталом, і як тільки вони стали ним, як тільки народився син, а 
через сина й батько, зразу ж знов зникає їх різниця, і обидва вони єдина суть: 110 фунтів стерлінгів. 

Вартість стає, в такий спосіб, вартістю, що саморухається, грішми, що саморухаються, і як 
така вона – капітал» [16, 165-166]. 

Таким чином, капітал, за Марксом, є гроші, що саморухаються, тобто гроші, що перебувають 
в обігу [16, 166]. Близьким до цього є визнання капіталу М.Вебером, який тлумачить його як «гро-
шовий вираз засобів виробництва прибутку» [17, 4]. 

Оскільки ж в умовах соціалістичного суспільного виробництва товарно-грошові відносини 
існували, як існував і прибуток, хоча розподіл його носив особливий, якісно відмінний від капіталі-
зму характер, то правомірно зробити висновок про існування в тих умовах також і капіталу, зви-
чайно, особливого роду, зі специфічним проявом його основних форм. Думається, що капітал, як 
основа розширеного відтворення суспільства, його ресурс, буде існувати і далі, природно, проявля-
ючись в різних, відмінних одна від одної форм. 

Що ж стосується суспільного капіталу, то він, на нашу думку, постає як сукупний ресурс, 
створений діяльністю попередніх поколінь членів того чи іншого суспільства, який використову-
ється його нині живучими поколіннями людей, що здійснюють свою діяльність у економічній, по-
літичній, соціальній і духовній сферах суспільного життя. 

Саме суспільний капітал, його стан на певному етапі історії, його якісні і кількісні характери-
стики обумовлюють ступінь свободи даного соціального організму, можливість його незалежного 
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існування і розвитку у якості саме такого, самовідтворення його структуроутворюючих елементів, 
притаманного йому суспільного життя. 

Суспільний капітал є системне утворення. Його основними структурними елементами є еко-
номічний капітал, політичний капітал, соціальний капітал і духовний капітал. 

Поняття «економічний капітал» вже давно використовується як зарубіжними, так і вітчизня-
ними суспільствознавцями, які вже досягли консенсусу в його тлумаченні або ж наближаються до 
нього. Це поняття частіше за все використовується для позначення ресурсів продуктивних сил і 
економічних відносин, що склалися в суспільстві і які дозволяють певним чином забезпечувати ви-
робництво, обмін, розподіл і вживання матеріальних благ на тому чи іншому етапі історичного роз-
витку даного суспільного організму. 

Поняття «політичний капітал» також уже давно вживається. Однак використовується воно в 
основному на рівні буденної свідомості, все ще без достатньо глибокого наукової розробки. Між 
тим, як нам уявляється, воно покликано позначати реально існуюче суспільне явище, а саме – ресу-
рси політичних сил і політичних відносин, що склалися в суспільстві і які забезпечують формуван-
ня і розвиток системи державного устрою. 

В останні роки помітно підсилилась увага суспільствознавців і до поняття «соціальний капі-
тал». На жаль, аналіз праць, що потрапили у коло нашого зору, свідчать про те, що в авторів, які 
вживають це поняття, немає єдності в його тлумаченні. 

Так, наприклад, У.Бейкер, підходячи з прагматичних позицій, вважає, що «соціальний капітал 
– це ресурс, який отримують актори зі специфічних соціальних структур, а потім використовують 
його, виходячи зі своїх інтересів, це дає можливість внести зміни у відносини між акторами» [18, 
519]. Тут ми спостерігаємо спробу підміни цілого його часткою. Адже той ресурс, який одержує 
окремий актор, не вичерпує увесь соціальний капітал, який накопичено в суспільстві. Цей же недо-
лік характерний і для таких українських авторів, як Е.Гугнін і В.Чепак [15, 56]. 

Думається, що найбільш повно і точно розкрити зміст цього поняття вдалося Дж.Коулмену, 
який вважає, що соціальний капітал – це «ресурси соціальних відносин, які полегшують дії індиві-
дів завдяки формуванню [взаємної] довіри, визначенню [взаємних] обов’язків та очікувань, форму-
ванню й запровадженню [соціальних] норм, створенню асоціацій тощо» [14, 307]. 

Що ж стосується духовного капіталу, то він, на нашу думку, також існує об’єктивно і може 
бути визначений як ресурс знань, накопичених різними галузями науки, культурних і моральних 
цінностей, що дозволяє громадянам певного суспільства, адекватно оцінюючи його стан, визначати 
соціальну перспективу, забезпечувати моделювання матеріального і духовного виробництва, дома-
гаючись досягнення поставлених цілей. 

Структуроутворюючи елементи суспільного капіталу постійно перебувають у взаємному 
зв’язку, взаємно обумовлюючи, взаємодоповнюючи один одного. Як частки єдиного цілого, вони 
характеризуються наявністю загальних, спільних для них рис. Всі вони є результатом минулої дія-
льності, діяльності попередніх поколінь людей, що утворювали дане суспільство, всі вони носять 
об’єктивний характер і перебувають у розвитку. Однак в той же час кожен з цих елементів має пев-
ні особливості, представляючи особливу якість. Тому навряд чи можна погодитись з П.Бурд’є [19, 
241-258], який стверджує можливість перетворення всіх форм капіталу на економічний капітал. 

Суспільний капітал, як відзначалося, є результатом діяльності всіх поколінь людей, що утво-
рювали суспільство на попередніх етапах його історичного розвитку. Внаслідок цього в суспільстві, 
що проголошує рівність своїх членів, своїх громадян, суспільний капітал повинен розглядатися як 
власність, що належить всім і кожному в рівній мірі. За логікою речей, у такому гіпотетичному сус-
пільстві кожен з його громадян міг би вважатися і господарем своєї долі. В дійсності ж, як ми мали 
можливість переконатись, проголошені юридично, закріплені самими серйозними і солідними дер-
жавними документами положення далеко не завжди і багато в чому ж співпадають з фактичним по-
ложенням справ. 

Це остання, соціальна реальність, що складається об’єктивно, стан суспільного капіталу, обу-
мовлюючи соціальне буття людини, детермінує і її можливість ставати хазяїном своєї долі. При 
цьому слід мати на увазі, що зазначена можливість реалізується у дійсність лише за умови фактич-
ного володіння людиною певною часткою суспільного капіталу, вільний доступ до якої дозволяє 
людині задовольняти свої економічні, політичні, соціальні і духовні потреби у якості громадянина 
конкретного суспільства, що перебуває на тій або іншій стадії свого історичного розвитку. Оскільки 
ж міра доступу до суспільного капіталу окремої людини на різних етапах історичного розвитку су-
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спільства різна, то й ступень реалізації кожною людиною можливості стати хазяїном своєї долі та-
кож різниться. 

Якщо взяти, скажімо, теперішнє українське суспільство, що переживає свою трансформацію, 
то нижчою межею цієї міри будуть слугувати вкрай обмежені можливості громадян, що перебува-
ють на межі бідності або ж наближаються до неї. Що ж стосується верхньої межі, то нею слід вва-
жати непомірно роздуті можливості олігархів, що насолоджуються своїм економічним успіхом. 

 Зазначивши це, не зайвим буде нагадати про об’єктивно діючий закон взаємного переходу 
кількісних і якісних змін, відповідно до якого вихід за межі міри загрожує переходом якості у свою 
протилежність. У нашому випадку вихід за нижню межу міри буде означати зростання кількості 
бомжів – людей, що, випадаючи з самодіяльної частини наших співгромадян, перетворюючись на 
таке собі соціальне перекотиполе, що ні про якій доступ до суспільного капіталу вже й не думає, 
втрачають в такий спосіб будь-які можливості стати хазяїном своєї долі, а отже й піклуватися про 
перехід до вищих форм діяльності, тобто до життєдіяльності. І як це нехай дивним комусь не зда-
ється, до такого ж самого результату, але в більш масовому масштабі може призвести вихід за вер-
хню межу розглядуваної нами міри. Справді. Адже концентрація соціального капіталу в руках 
жменьки власників-хазяїнів позбавляє  можливості інших, тобто переважну більшість наших спів-
громадян, теж стати хазяїном, а отже формувати у них потребу вдосконалювати існуючи форми 
діяльності, переходити на більш високі, забезпечувати розвиток  життєдіяльності. 

Звідси випливає висновок про те, що оптимізація розвитку життєдіяльності людини в сучас-
ному українському суспільстві, що знаходиться на стадії своєї трансформації, потребує гуманізації 
суспільного капіталу в цілому і кожного з утворюючих його структуру елементів, поширення дос-
тупу до нього якомога більшої кількості наших співгромадян. 
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SUMMARY 
In his article proves that the process of the shaping the feeling of an owner of his fate is the condi-

tion of the development of one’s life activity.  Here are indicated main factors of this shaping.  
 

Р.С. МАРТИНОВ  
 

ДО ПРОБЛЕМИ ПОЯВИ ТЕХНОКРАТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ 
 

Технократична свідомість у традиційному дискурсі розумілася як певна світоорієнтація, яка 
базується на науково-технічному факторі й абсолютизує роль науково-технічних фахівців у керу-
ванні суспільством.   Дослідження певних умовних аналогів технократичної свідомості можна від-
нести до античності, якій притаманний високий статус раціонального знання, досконала розробка 
методів пізнання в діалектиці понять та логіці умовиводів, відрефлектована опозиція бінарних 
структур тощо. Саме античність виявляє гносеологічну матрицю технократичної свідомості у ви-
гляді архетипу інструментального підходу, в античності починають розробляться утопії соціальної 
перебудови суспільства, політична  влада в яких належить фахівцям - інтелектуалам, відпрацьову-
ються рекомендації політичного мистецтва; феномен отримує соціально-політичний відтінок, реалі-
зуючись, пізніше, в раціональній бюрократичній римської античності. Отже, метою запропоновано-
го дослідження є виявлення того, чи можливо раціонально-філософську думку античності віднести 
до перших варіантів технократичної свідомості, з”ясування того, чи технократична свідомість як 
ефективно-раціональна свідомість існує у будь-якому суспільстві або це комплексний соціокульту-
рний  феномен, який виник в новочасній Європі. 

Спочатку у греків теорія та практика неподільні; між ними немає тієї межі, яка змушує потім 
недосконалу дійсність тягнути до певної ідеальної побудови. Наче передбачаючи наслідки всесвіт-
ньої перемоги теорії над буттям, стоїки, циніки, а, потім, і середньовічні єретики прагнули щось 
заподіяти, аби врятувати людство, хоча б і за рахунок втілення світобудови у власному способі 
життя. Навіть ще в філософії Сократа були дві можливі тенденції розвитку. Розум переміг. Лев Ше-
стов яскраво зображує цю подію: “Міцні перемоги отримує тільки здоровий глузд, який вміє утво-
рювати філософські системи та організовувати безмежні  держави з блискучими арміями. Світом 
править тверезо мислячий Сократ. [6, 35]. Отже, з античності,  початково відокремлюючою, сутніс-
ною особливістю людини вбачається розум. “Сон розуму народжує примар” \43-й офорт Ф.Гойї\. 
Класична античність загалом могла підписатися під цією тезою. Розумна людина не може 
здійснювати неморальні вчинки. Але тут виникає проблема, яка полягає у визначенні того, хто мо-
же бути людиною розумною. Сократ вважає, що вирішення проблеми знаходиться в межах онто-
логії, яка розуміється як всеохоплююча буттєвість, яка пізнається розумом.   

Видатний філософ ХХ ст. М.Мамардашвілі зауважує на тому, що саме в античних мислителів 
є певний засіб побудови теорії, пов’язаний з усвідомленням того, що для теоретичного відношення 
до світу необхідна здатність людини рефлекторно ухопити світ, який її трансцедує, через форму 
свідомості та з тим, що подвоєння людиною власного відношення до світу виступає наступним чи-
ном: в предметі (існуванні) і в ідеї (сутності). Але, ні у Платона, ні в інших античних мислителів 
цей хід не доповнюється іншим істотним методологічним кроком, який іде вже не від метафізики, а 
від певної онтології та епістемології, відсутність якого вплинула на долю платонівської абстракції. 
Платонівська абстракція сутності фактично відразу піддалася процесу міфологізації. І продуктом 
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цього стало уявлення про надчуттєву реальність, яка стоїть понад емпіричної, поцейбічною реаль-
ностю [3, 73]. Тобто, саме в античній філософії в емпліцитному вигляді утрумувалася можливість 
не тільки основних філософських уявлень Нового часу, але й проекти подальшого пріоритетного 
розвитку раціональної науково-технократичної свідомості, яка б мала змогу втілюватися у різних 
галузях соціальної реальності: і в побудові раціонально обгрунтованих тоталітарних режимів, і в 
домінуванні позитивіствських напрямків у філософії тощо. 

Для Платона безсумнівним є як пріоритет розуму, так є наявність різних прошарків людей із 
різними властивостями, кожен з яких займає місце в певній соціальній структурі. Складнощі, які 
пов”язані з визначенням самосвідомості, Платон вирішує передбаченням існування в людині двох 
різних складових – розумної та нерозумної. Нерозумна ієрархічна в плані цінностей. Перемога ро-
зуму понад нижчими потягами можлива тільки тоді, коли більш благородні потяги чуттєвості ста-
нуть на бік розуму, в той час, коли інші чинять йому міцний опір. Платон зображує символічно 
відносини між трьома видами  проявів душі, як парну упряжку із візницею. Візниця є розумом, з 
двох коней,  більш благородний, палкий, слідкуючи за керуючим, прагне догори; нешляхетний, 
“жадібний“, тягне донизу. Цей поділ пов”язаний з етичною системою, яка визначає цінності різних 
видів людських бажань або прагнень людського буття: розум прагне до мудрості, палкість - до вла-
ди та слави, жадібність - до насолоди та багатства.Таким чином, онтологія людини у Платона зале-
жить насамперед від ціннісного стану свідомості людини. Якщо вона прагне до мудрості, то вона є 
філософом, якщо до шанування - честолюбцем, якщо до грошей – користолюбцем.  Справжньою 
душею, “ внутрішньою людиною в людині “ є розум, інші дві частини, палкість та жадність, приро-
стають до неї лише під час її земного життя, як оболонки, які викривляють її та потім знову відпа-
дають від душі, яка вже очистилася.  Полон душ в людському тілі є результатом їх падіння: їх спо-
глядання занадто слабке, жадібність в них занадто сильна, тому вони утримують душу на землі і 
змушують її увійти у будь-яке земне тіло. 

Платон наполягав,щоб керування суспільством було надано людям науково освіченим. Уже 
римська держава частково реалізовала ідею Платона, зажадавши для організації свого колосального 
керування  чиновників, які отримали наукову та технічну підготовку. 

Подібні факти наводять деяких дослідників на думку, що і Платона, і перших юристів можна 
віднести до перших технократів, оскільки технократія, між іншим, передбачає і розподіл влади між 
політичними кервниками та професіоналами-фахівцями, релігійною владою, владою воєначальни-
ків, потім  юристів, радніків і т.д. аж до появлення різних порадних рад із фахівців (державні, таєм-
ні і ін. ради й сенати) та їх перетворення у виконавчу владу . 

Звичайно, ніщо не виникає на порожньому місці, і при бажанні можна говорити і про релігій-
но-міфологічну передісторію технократизму. Так, в своєй історії людство неодноразово суттєво 
змінювало свої суб”єктивні уявлення як про себе, так і про своє відношення з природою, особливо, 
коли об”єктивний результат людської діяльності все більш явно не збігався в достатній мірі з 
суб’єктивними задумами людей. Можна припустити, що один з наших зламних моментів духовного 
життя суспільства і став певною передумовою на шляху до виникнення технократичної свідомості. 
Суттєвий духовний злам, що переживався європейською культурою, пов’язаний з переходом вели-
чезних регіонов світу  від язичництва до християнства. Язичництво віддзеркалювало заглибленість 
людського духу  в світ оточуючої природи і його майже повну залежність від обожнюваних стихій-
них сил природи. Ця єдність духовного та матеріального якраз і задавала міфологічне уявлення про 
людство як про живу гілку, що виросла з могутнього стовбура живої природи. А оскільки для міфо-
логічної свідомості людський організм народжується безпосереднім чином самим природним орга-
нізмом, остільки в межах тієї свідомості відтворювався стан, який  Г.Гегель назвав станом невинно-
сті, що ще не була затьмарена  штучним, технічним опосередкованим перетворенням природи лю-
диною на шляху піднесення людини понад природою. Між тим в християнстві  людина стала розг-
лядатися як духовна істота, яка створена за божественим образом і подобою, тобто людина-творець. 
Але сувора раціональна реконструкція повинна уникати регресії в “дурну нескінченність” і виходи-
ти з корінних, фундаментальних метаморфоз у сфері історичного і логічного, що призводять до но-
вого світорозуміння. Означені вище висновки засновані на штучному вичленовуванні і гіпертрофо-
ваній інтерпретації у світлі сучасних ментальних настанов, елементів античної думки. Світогляд 
греків був достатньо гармонійним, відповідним і в гносеологічному, і в соціологічному плані. У 
ньому істина ототожнювалася з добром і красою, а поняттям «техне» позначалося безліч речей і 
явищ: від практичних знань і ремісничої майстерності до високого мистецтва і витончених мис-
тецтв. “Техне” навіть зближалося з “фюсисом”  (природою), але як свідоме надбання, «розкриття 
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потаємного», “сфера істини”, за словами М. Гайдеггера. Однак “техне” було підкорено “епистемі” 
(теоретичному знанню) і навіть протиставлялося йому. Висока класика античності виходить з пріо-
ритету інтелектуального споглядання “ідей” або “форм” - як вищої чесноти. Греки бачили багатоа-
спектність технічного початку духу. Платон розміщує розум (логіко-дедуктивний компонент свідо-
мості) між “ідеєю” і “розсудком”. У своїй утопії він скоріше негативно ставиться до мистецтва, 
вважаючи його некоректним наслідуванням справжньому буттю. Арістотель порівнює ремісників з 
“неживими предметами”. Душа ремісника, на думку греків, обмежена, зломлена і виснажена гру-
бою працею. К. Поппер зауважує, на тому, що “Платон використовував термін “механічний” 
(banausic), щоб позначити плебейський, злидарський стан розуму. Арістотель розширює презирливе 
використання цього терміна і підводить під нього усі види діяльності, які не є чистим хоббі” [4, 35]. 

Таким чином, унікальне, таке, що прагне споглядально “схопити” істину, що вислизає, яке 
дивує світ, мислення античності, навряд чи можна ототожнити з мисленням сучасників, яке анато-
мує, планує і розраховує. Якщо в античній свідомості і виявлявся архетип, який формалізує, реду-
кує, то вже явно не в смислі “кратос” - його домінування, і не в сучасному, глибоко змістовному, 
цілеспрямовано фіксуємому смислі. Античні предки сучасних вчених і інженерів були далекі від 
думки, що знання може стати підставою й умовою технічного успіху. Тоді вся раціональна рефлек-
сія була органічна загальному сприйняттю Космосу, а формально-логічні і політичні конструкції 
пояснювалися вищою необхідністю й іманентною ціле-спрямованістю. Арістотель найбільш пока-
зовий у цьому плані, тому що виявляє телеологічну єдність світу. Людський Розум повинний пізна-
вати цільові причини і відповідно світоорієнтувати. Таку настанову античної свідомості варто на-
звати “телеократичною”. З цим погоджується і Р.О.Додонов: “Хронологічно технічна ментальність 
не може виникнути раніше створення того технічного середовища, який детермінує відповідний 
стиль мислення. Навіть - більше того -  переходячи від генерації до генерації, цей стиль повинен 
знайти закріплення в архетипах. Не випадково античний світ не знав технічного стилю мислення, 
хоч ми і не можемо заперечувати щодо наявності у стародавніх греків певних технічних досягнень. 
Проте, їх світосприйняття мало антропокосмічний характер, і техніка уявлялась ними як щось про-
тилежне, навіть вороже як природі, так і людині. Античні греки інтуїтивно відчували небезпеку для 
людини, яку потенційно містить в собі техносфера. Для античного світосприйняття безпосередня 
діяльність людини була набагато актуальнішою, ніж створення штучних медіаторів, тобто посеред-
ників у вигляді технічних приладів” [2, 96]. 

Таким чином, у традиційному суспільстві не склалися ні духовні, ні соціальні підстави для 
розвитку технократичної свідомості: раціональна рефлексія містилася в релігійно-естетичних ме-
жах і не могла стати інструментальною і домінуючою. У ще більшому ступені ці міркування можна 
віднести до релігійно-містичного Сходу, де духовні традиції виявилися досить стійкими, і донині 
протистоять технократизації суспільної свідомості. Дослідники ще мають пояснити цей унікальний 
феномен, тому що і зачатки науки, і технічні досягнення теж були притаманні і Сходові і навіть за-
позичалися у нього Заходом. Однак вони не розвилися в духовну домінанту, у нову світоглядну ос-
нову і систему фундаментальних цінностей, яка протиставила себе традиційній культурі: цінності 
об’єктивного і предметного знання, настанову на людську активність у збагненні буття, цінність 
інновацій і практичного успіху тощо. О.Шпенглер відмічав, що “античний мудрець “споглядає”, як 
арістотилевське божество, арабський, як алхімік, віднаходить чарівний засіб, філософськие каміння, 
з допомогою якого можна легко оволодіти скарбами природи, західний бажає керувати згідно із 
своєю волею. Можливо, одне з більш правдоподібних пояснень цьому дав М. Вебер у класичному 
дослідженні із соціології релігії, безпосередньо пов’язував феномен західного капіталізму з протес-
тантською етикою Реформації. Він вважав, що усі релігії Сходу залишали місце певному утилітари-
зму, активізму, раціоналізму. Але в жодній не могли утримуватися мотиви і вказівки до раціональ-
но-етичного формування рукотворного “світу” відповідно до божественних завітів. Аскетичний 
протестантизм шукає релігійного порятунку  в методично-раціоналізованій праці. Для Сходу ж світ 
залишився загадковим садом,  кращим  зі  світів,  до якого можна або пристосуватися, або відчужи-
тися. 

Таким чином, традиційні культури орієнтуються на відтворення сформованих соціальних 
структур і способу життя, норм і стереотипів. Тут  пріоритет віддається внутрішньому самовдоско-
наленню людини, органічній природі діяльності і спадковості. Будь-які новації й удосконалення, 
якщо вони не вписуються в традиційну життєдіяльність, ризикують бути відірваними. 

Усе сказане дозволяє зробити висновок, що перехід до техногенної цивілізації і технократич-
ному світогляду супроводжувався низкою революційних змін у Новій Європі. Духовні сили люди-
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ни, що християнство намагалося використати для поглиблення духовності у просуванні до Бога, 
переорієнтувалися назовні, до матеріальної реалізації, до самоутвердження у зовніішньому світі. А 
це свідчить про те, що відбулися зміни у суспільній свідомості. Виникла світоглядна впевненність в 
тому, що розумне пізнання  та використання природи в силу величі і могутності людини майже 
безмежні, і остання може, навіть, заміщати Бога. Тобто антропоцентризм Відродження у порівнянні 
з християнським антропоцентризмом конкретизував в певній мірі абстрактну можливість розпов-
сюдження та домінування технократичної свідомості.Так, природа стала уявлятися для людства все 
більше об’єктом саме наукового пізнання і, водночас, об”єктом все міцніючого утилітараного тех-
нічного використання. 

Звичайно, процес активного пізнавального та практичного опанування зовнішнього світу сам 
по собі не містить загрози технократичної небезпеки, але тільки за умови, що внутрішній світ лю-
дини не збіднюється, а збагачується паралельно або з випередженням в плані духовності та мораль-
ності. Тільки міра духовності пояснює справжню якість і цінність людини як суб’єкта пізнання та 
практики. Проте реальна ситуація склалась інакше. Посилювавась людська активність в освоєнні 
світу і слабла увага до проблем світу внутрішнього, духовного. Творча енергія людини все більше 
переорієнтовувалась з внутрішнього на зовнішнє застосування. Дякуючи тому, що науково-
практичні успіхі людей почали багато в чому грунтуватися на обмеженні їх внутрішнього, духовно-
го світу, тенденція до технократизації свідомості почала отримувати все більш реальні риси. Досяг-
нення в освоєнні природи не могли компенсувати все зростаюче гальмування нетехнічного духов-
ного розвитку  людини.  

Тут можна цілком погодитися з зауваженням В. С. Стьопіна, що, незважаючи на ряд посилко-
вих факторів, “техногенна цивілізація почала перебіг у XVII-ХVIII сторіччях, в епоху підготовки і 
розгортання першої промислової революції; становлення науки нового часу; ранніх буржуазних 
революцій” [5, 44].  При цьому, наука і раціоналістична філософія претендують на формуванння 
цілісної картини світу. Етціоні зауважує на тому, що індустріалізація потребує більш високий рі-
вень раціональності, ніж традиційне фермерське або ремісниче господарство, насамперед тому, то-
му що вона вимагає більш ефективної, орієнтованої на прдуктивність економічної системи. В пев-
ному сенсі, індустріалізація полягає в розвитку системи виробництва, яка порівняно з попередньою 
систмою виробництва дає більш високу продуктивність при меньших витратах (“масове виробниц-
тво”). Це в свою чергу потребує більшої свободи у виборі використуємих засобів, інституціонально-
го забезпечення свободи пошуку, щоб отримувати їх систематично, а не лише випадково; потребує 
логічного упорядкування мети та проміжних завдань, розміщення ресурсів (капітала та праці). Ідея 
іроіндустріального мислення означає набагато більше, ніж просто ефективна економічна діяльність, 
виробництво та розподіл товарів та послуг (економічна раціональність). Індустріалізація, окрім того 
витягає вигоди з більшого порівняно з традиційним фермерським суспільством обсягу знань, із 
більш ефективного використання техніки та науки та з більшої інституціональної підтримки новов-
ведень. Еволюція зростаючого обсягу знань та його системне застосування у виробничих цілях -  
все це робиться для поліпшення приладів. Залучення поданого мислення означає прихильність 
раціональному пошуку, прийняття наукового методу й отриманих на його підставі даних, менше ми-
слення шляхом проб и помилок і більше дослідницького аналізу. (Це відноситься до науково-
технічної сфери). 

Раціональність також відіграє центральну роль у розподілі завдань та їх сполученні всередині 
цілого - основи сучасного  керування, особливо всередині корпорацій, а також між ними та урядом. 
Якщо працівників наймають,призначають на посаду, переміщають та звільняють за родовими 
зв’язками або політичній лояльності, то страждає виробниццтво. І якщо рішення виконавчих 
органів піддані хабарництву або лоббізму, то виробництво, техніка та сучасне управління не 
будуть процвітати. І навпаки, індустріалізація іде вперед, якщо економічній, технічній та 
управлінській діяльності надано більше простору для розгортання власної логіки. 

Раціональність також формується і в якості основи індивідуальної технократичної свідомості. 
Індустріальне суспільство вимагає не лише самодисципліни самих по собі, а саме більш раціональ-
ної поведінки, яка грунтується на самодисципліні. Мобілізація самоорганізованості для раціональ-
ної поведінки важлива для виконання колишніми сільскогосподарскими робітниками постійної ру-
тинної роботи, яка була притаманна індустріальній добі. Головним зв’язком, який поєднував само-
дисципліну з раціональністю, стала здатність до відстрочки винагороди, очікування результатів 
праці та заощаджень. Самоорганізованість забезпечує здатність контролювати та спрямовувати 
психічну енергію та використовувати її для прагнень “суперего”. На інший бік психічної основи 

 219 



КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК  НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ                                             2008 
раціональності звертають увагу М.Фрідман та Р.Розенман. Вони зосередили увагу на характеро-
логічному комплексі, якому притаманні контроль, заклопотаність роботою та досягненнями, напру-
га тощо. Саме цей комплес і вміщує технократична свідомість. І, нарешті, найважливіше: потрібний 
певний метафізичний зсув, зміна соціокультурного горизонту, який визначає доцільність будь-якої 
дії або мислення. 

Йдеться про те, різни прояви технократичної свідомості, технократичні інтенції містяться в 
античності, але вони ще не набувають статусу всезагальності, подібно до того, що товар та гроші 
існують в античності, але капіталістичне суспільство з”являється лише в Новий час. 

 М. О. Бердяєв зауважував, що в культурі завжди  є два елементи: елемент технічний і елемент 
природно-органічний. Довгий час, у традиційному суспільстві, переважав перший, коли дух був 
занурений у природу, або, якщо й виділявся, але усе ще мислив себе органічно пов’язаним з нею. 
Культура, держава, побут розумілися органічно. Містика, споглядальність, символізм наповнювали 
людську свідомість. В органіці є іманентна доцільність, об’єктивний теологічний принцип. Тради-
ційна натурфілософія мала анімістичний відтінок на відміну від нової механістичної фізики: мета 
складала внутрішню сторону наукових концепцій. Техніцизм як методологічна настанова заміщує 
організм, підкоряючись лише зовнішній доцільності. П.П. Гайденко вважає, що елімінуванння 
принципу доцільності з природознавства Нового часу перетворило природу в позбавлену значення 
ланку [1, 7]. Проекція цього механістичного світогляду на людську діяльність, визначило, крім еко-
логічної, і моральну катастрофу XX століття. Історичну перемогу здобув розум як “здатність пра-
вил, причинних схем”, як деструктивний тип сучасної раціональності. Відзначаючи деяку безапеля-
ційність оцінки цією авторкою процесу технічної раціоналізації, можна визнати конструктивність 
проведеного нею типологічного розходження свідомостей епох, а також і тезу про необхідность 
“розуміти смисловий зв’язок не тільки людських дій і щиросердечних рухів, але і явищ природи, 
узятих у їхній цілісності”. У культивуванні органічного-телеологічного світогляду сьогодні деякі 
мислителі  вбачають рішення багатьох сучасних проблем. . 
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SUMMARY 

The article is devoted to research of historical boundariеs of thе еpoch whеn tеchnocratiс 
consciousnеss еmеrgеd. It is rеvеaled that invеstigation of phеnomna similar to tеchnocratic consciousnеss 
rеachеs antiquity whеn еpistеmological matrix of tеchnocratical consciousnеss as an archеtypе of in-
strumеntal approach. There were anciеnt Utopias of social improvеment through gaining powеr to profеs-
sional intеllеctuals, though tеchnocratic intеntions did not bеar gеnеral status thеn. It is proved that  
tеchnocratiс consciousnеss development requires social and cultural foundations change that took place in 
the Modern age. 

 
В.В. ГОНЧАРОВ  

ДЕНЬГИ КАК КОМПОНЕНТ КУЛЬТУРЫ 
 
В современном украинском социуме происходят сложные процессы становления рыночной 

экономики, напрямую связанные с появлением новых и отмиранием старых общественных инсти-
тутов и отношений. И всё это не в последнюю очередь осуществляется в контексте мировых изме-
нений, приводящих к серьезным трансформациям как в структуре мировоззренческих ценностей 
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населения и в целом в культуре, так и в его повседневных поведенческих практиках. Во всём этом 
многообразии трансформаций деньги как одна из фундаментальных составляющих социального 
бытия также претерпевают существенные, подчас радикальные изменения.  

Как известно, деньги, по мнению К. Маркса, являются основой капитализма и его фетишем, а, 
по мнению Г. Зиммеля, «сущностью» современного западного общества. Однако до сих пор неясно, 
насколько данные утверждения описывают современную украинскую действительность, и самое 
важное, что представляют собой деньги как компонент изменяющейся современной хозяйственной 
культуры Украины. 

Рассмотрением соответствующей темы в социальной философии занимаются такие исследо-
ватели, как Ю. Осипов, А. Шептун, В. Королев, А. Мазараки, П. Клюкин, В. Ильин, З. Скрынник [1-
7]. 

Целью данной статьи является рассмотрение денег как компонента современной хозяйствен-
ной культуры, в которой деньги представлены как ценность особого рода, качественная определен-
ность которой позволяет говорить о них как об универсалии культуры. 

Автор первой попытки философского постижения денег как онтологического феномена 
(«Философия денег») был Г. Зиммель. Он выделил, прежде всего, такую их социальную функцию 
как быть средством коммуникации и методом оценки «всего доступного космоса». 

Как известно, работа Г. Зиммеля 1900г. «Философия денег» [8] была посвящена раскрытию 
роли, природы и сущности денег. Его анализ денег начинается с рассмотрения их как экономиче-
ской категории, и одновременно как реального феномена, основной функцией которого выступает 
опосредование экономического обмена. Однако, отмечает Г. Зиммель, «историческая миссия денег 
заключается не только в «облегчении торговли» и не только в развитии «рыночной экономики», 
нацеленной на получение прибыли, но и в формировании «экономического человека» с его особы-
ми ценностными установками, - в формировании того, что называется трудовой этикой. Деньги 
несут изменения не только в «мир вещей» и не только в «мир людей», они играют определенную 
роль в изменении внутреннего мира человека, его интересов, идеалов, устремлений и нравственных 
критериев. Деньги изменяют систему человеческих ценностей, ставят себя в центр социально-
исторической системы ценностей. 

Однако, целостная картина денег как аксиологической универсалии культуры может быть со-
ставлена на основе анализа денег не только в качестве средства обмена, но и целеполагающего 
средства (цели). Как средство обмена деньги способствовали развитию торговли, ускорению и рас-
ширению движения товаров и услуг, формированию общественных хозяйственных связей. Как цель 
обмена деньги оказали огромное влияние на развитие самого человека, его телеономную деятель-
ность, его отношение к труду. Они изменили ценностную ориентацию человека и его представле-
ние об этических нормах. 

Далее, Г. Зиммель приходит к интересному выводу, что свойство денег переводить каче-
ственные характеристики в количественные формирует универсальную для западной культуры мо-
дель мировосприятия и познания, нашедшую отражение в естественных и социальных науках. Ра-
циональная и экспериментальная позитивистская наука, развившаяся особенно интенсивно в Новое 
время параллельно развитию товарно-денежных  капиталистических  отношений, провозгласила 
отказ от философских «метафизических» поисков «смыслов» и «первопричин» бытия и сосредото-
чилась на объективных, то есть количественных показателях: «мысль о том, что жизнь основана, 
прежде всего, на интеллекте и что интеллект входит в практическую жизнь как наиболее ценная из 
наших ментальных энергий, сопряжена с развитием монетарной экономики» [8, 152]. Основные 
эмпирические методы науки в таком случае сводятся к подсчетам и измерениям; явлений природы, 
тенденций социальной жизни, возможностей человека. Таким образом, отношения человека с при-
родным космосом до известной степени уподобились денежным отношениям точной рациональной 
калькуляции, а все то, что не поддается количественной фиксации, ушло в разряд иррационального, 
сверхъестественного, непознаваемого. В результате  сформировалась картина мира, в которой вы-
шли за рамки познаваемой реальности, получив ярлыки «необъективного», добро и зло, любовь и 
самоотверженность, энтузиазм и героизм. 

Таким образом, деньги вторгаются в мировоззренческую (культурологическую, философскую 
и т.д.) картину мира, привнося в нее отчуждение от базовых онтологических и аксиологических 
связей, неотъемлемых коммуникаторов в хозяйственной культуре. Они доводят до логического за-
вершения начатое античной сократической традицией разделение субъекта и объекта, формируют 
дистанцию между человеком и космосом и позволяют субъекту произвольно давать оценки объек-
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там. Иерархия ценностей подчиняется уже не непосредственным бытийным, моральным, культур-
ным, социальным и прочим потребностям людей, а выстраивается в соответствии со стоимостью, 
то есть с денежным эквивалентом вещей. 

Что же касается сегодняшнего представления денег как компонента современной хозяйствен-
ной культуры, то в исследованиях современных авторов В. Ильина и А. Мазараки «Философия де-
нег», в разделе «Культура и деньги» авторами представляется свое видение денег в культуре. Одна-
ко отметим их интерпретацию понятия «культура». Так, на стр. 328 авторы пишут: «высшие ценно-
сти человеческого бытия: свобода, благо, добро, достоинство, вера – раскрываются в отношениях 
человека и культуры. Они проявляются при созидании предметного мира, формировании типов де-
ятельности и многообразных отношений, в создании различных общественных институтов, напол-
нении смыслом окружающего мира, что и составляет культуру» [4, с. 328-329]. 

Однако мы полагаем, что культура это воплощение целей (результатов) целенаправленной, 
телеономной (греч.: телеос – цель, номос – закон) деятельности человека, результатами которой 
есть не что иное, как совокупность ценностей человечества, аксиологических универсалий культу-
ры, в том числе и денег. 

Именно в таком ракурсе «аксиологической концепции культуры, – как пишет В. Королев, – 
деньги не менее органичны, они не просто являются одной из важнейших ценностей жизни челове-
ка в обществе (ценность – то, что значимо для большинства людей), но и позволяют сравнивать, 
выражать все другие ценности, координировать и субординировать их, вплоть до ценности челове-
ческой жизни: если человек является мерой всех вещей, то деньги – мерой самого человека» [3, с. 
282]. И с этим трудно не согласиться. Не менее убедительным является и то обстоятельство, что 
деньги успешно реализуют все функции культуры. В самом деле, деньги связывают людей (коммуни-
кативная), объединяют их (интегративная), обеспечивают социализацию человека (адаптив-
ная), способствуют передаче общественного опыта, деятельных способностей (трансляцион-
ная), разрушают общество и человека («демоническая» функция) и др. 

Все это позволяет говорить о деньгах как важном факторе ценностной природы в хозяйствен-
ной культуре, который ещё не получил должного рассмотрения в соответствующей литературе в 
нашей социально-философской науке. 

Представленная нами интерпретация культуры как воплощения ценностей и денег как ценно-
сти, требует необходимости применения соответствующего метода исследования, которым являет-
ся ценностный (аксиологический) подход. 

Поскольку философский характер исследования предусматривает наличие гносеологического 
аспекта анализа, то в первую очередь мы должны определиться с проблематикой методологическо-
го характера. На наш взгляд, методологией может стать ценностный (аксиологический) подход. Как 
известно, аксиология представляет собой раздел философского знания, занимающегося исследовани-
ем ценностей как смыслообразующих оснований человеческого бытия, задающих направленность и 
мотивированность человеческой жизни, деятельности и конкретным деяниям и поступкам [9]. Со-
гласно одной из представленных в нашей литературе точек зрения, аксиологический подход пред-
полагает знание о предметах в категориях средства и цели, где объект реальности противостоит 
субъекту как предмет «для меня», «для всех», то есть находится в ценностном отношении к челове-
ку [10, 9]. А это означает, что какой бы срез бытия человека ни становился предметом философско-
го анализа, мы везде находим ценностно-организованную реальность – экономическую, политиче-
скую, идеологическую, духовную, источниками движения которых являются развитие и функцио-
нирование ценностей, при этом в каждой из этих реальностей присутствуют деньги, также рассмат-
риваемые нами как ценность.  

Использование аксиологического подхода к деньгам, на наш взгляд, позволяет выявить фун-
даментальные характеристики денег и их ценностную природу, которую можно описать в терминах 
«значение» и «смысл», о которых как о важнейших атрибутах любой ценности писал современник 
Г. Зиммеля, создатель одного из первых аксиологических учений Р.Г. Лотце. И если сегодня значе-
ние и смысл бытия социума и индивида определяются его прежде всего экономическими достиже-
ниями, мерилом которых выступают деньги, то мы действительно можем говорить вслед за Г. Зим-
мелем об абсолютном ценностном статусе денег в организации, иерархизации и регулировании об-
щественной жизни. 

Мы полагаем вслед за классиками, что деньги – это ценность, однако в чем заключается цен-
ностное содержание этого социально-экономического явления? Одна из современных исследовате-
лей (А. Шептун) ценностное содержание денег представляет в той реальной стоимости, которая 

 222 



2008                                            КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
этот феномен несет в своём содержании. Она полагает, что «говорить о реальной стоимости денег 
можно было лишь тогда, когда они существовали в форме благородных металлов, то есть полно-
ценных денег. Но переход к другим формам денег (монеты, банкноты), имеющим лишь номиналь-
ную стоимость, превращает их в знак, в символ, в носителя информации. Но, тем не менее, они 
остаются ценностью и благодаря этому могут выступать и средством и целью обмена. Их ценность 
происходит не из их вещественной формы, а из содержания того общественного процесса, который 
они опосредуют своим движением и делают его возможным» [2, с. 181]. 

В ходе социально-экономических трансформаций в Украине происходят сложные процессы 
изменения духовно-мировоззренческих, личностных систем ценностей человека, его этических и 
эстетических ориентаций. Не секрет, что на постсоветском пространстве происходит активное раз-
рушение эмоциональных связей между людьми, возникают новые социабельные связи, несущие 
далеко не позитивные результаты социализации. И здесь деньги проявляют это состояние отчужде-
ния предельно явно и в обострённой форме. Деньги избавляют от любых зависимостей, ярко де-
монстрируют, как все покупается путем душевного и духовного опустошения, утраты чувства род-
ства, любви и дружелюбия. Это делает проблему денег исключительно актуальной не только для 
экономики, политики, социальных отношений, но и для культуры в целом, тем самым выводя про-
блему денег не только на узкопредметный, но и на философский (сущностный) уровень осмысле-
ния. 

Проблема денег как ценности выходит на более высокий, «жизненный» уровень извечной 
проблемы: какие ценности нашей жизненной культуры являются действительно подлинными и ка-
кие нет. Её решение или хотя бы разумное (осмысление) обсуждение служат теоретической пред-
посылкой и ответом на вопрос, что мы должны делать. На поведение людей не может не влиять 
«поведение» их ценностных идей. Даже неполное, частичное признание этой истины уже ведет к 
оправданию существования философии, в нашем случае философии денег, той области человече-
ской культуры, которая и довольно в абстрактных, самых, казалось бы, фантастических своих по-
строениях неизменно ставила своей задачей установление принципиальной зависимости между 
размышлением и действием. Ценности и являются (в данном контексте размышления) связующим 
звеном в этом двуедином диалектическом образовании, выступают в качестве мотивационного и 
интегративного, нормирующего и смыслообразующего источника человеческих действий и челове-
ческой жизнедеятельности в целом. 

Таким образом, проблема денег как ценности имеет прямое отношение к установлению зако-
номерностей развития и функционирования общества, культуры и их институтов; распространяется 
на близкую и правомочную для неё сферу практических решений – экономических, политических, 
правовых, моральных; она всё более проникает в исследования современной науки и т.д. В под-
тверждение этого аргумента следует отметить, что уже «сегодня происходит процесс глобализации, 
активизирующий трансформацию экономической цивилизации в финансовую» (В. Ильин). «Те-
перь, – отмечает В. Ильин, – не хозяйство, не экономика, не капитал, двигающий вперед хозяйство, 
а некое “динамическое хозяйство”, подчиняющееся “ирреальной финансовой телеологии”, объеди-
няющей осознанные и реальные цели, является определяющим фактором прогресса. Этот триумф 
экономизма, дошедшего до глобального финансизма, способствовал созданию особого периода в 
истории общественного развития человечества, его нового бытия, протекающего ныне в условиях 
социоэкономической реальности, которую можно назвать финансовой цивилизацией». 
«…Цивилизация имманентна экономике, которая не может существовать без тотальной роли денег» 
[5, 6-7]. Тогда возникает вопрос о соотношении таких ценностей в иерархии цивилизационного су-
ществования культуры: человек и деньги как ценности бытия. 

В любом контексте рассуждения о ценностях главным, основополагающим остаётся то, что 
речь идет о человеческих ценностях или ценностях, относящихся к человеку. Этот тезис фактиче-
ски является следствием того (далеко не тривиального и не бесспорного) допущения, что субъект, 
человеческая жизнь (жизнь человечества и человека) – непосредственно первична и высшая цен-
ность в бытии всего сущего. Человек (человечество) составляет центр ценностных отношений мира. 
Всё остальное имеет лишь релятивную, сопоставительно с человеческой жизнью, ценность. Данный 
тезис выражает центральную идею гуманистической мысли и является вполне объективной, а не 
«морализирующей» констатацией. Установлением себе столь высокого места в иерархии ценностей 
всего сущего человек обязан тем, что как нравственно-разумное существо он объективно несет в 
себе определение долга и ответственности. 
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Вот почему сегодня в Украине происходит очевидная эрозия традиционных эмоциональных свя-

зей между людьми, разрастается отчуждение, об этом написано сотни статей и монографий. 
Что же касается роли денег в культуре, то её содержание четко раскрывается через функцио-

нальный анализ денег как ценности. В литературе выделяют: мировоззренческую (смыслообразу-
ющую), регулятивную, иерархическую, познавательную функции. 

Что касается мировоззренческой функции, то, как пишет современный исследователь П. Клю-
кин, «деньги посягают на то, чтобы быть материалом, из которого создан весь мир» [6, 141], а если 
весь, то, значит, и духовный. Здесь речь идет о такой картине мира, в которой деньги должны вы-
полнять функцию тотальной регуляции бытия, начиная от разработки геостратегической политики, 
переустройства не только социальных, межиндивидуальных и межгосударственных отношений, но 
и формирования целостной идеологии государства, – например, утилитарная идеология западного 
мира ЕС и США, – а также оценки социального статуса, нравственных качеств, места человека в 
бытии. Такое аксиологически обоснованное «право» для денег быть вершиной иерархии социаль-
ных ценностей следует рассматривать, на наш взгляд, как опасную в моральном и, иначе, социаль-
ном плане позицию. Вероятно, измерение деньгами нравственных ценностей, таких как совесть, 
доброта, сострадание, жалость к ближнему, – это значит отречься от традиционных христианских 
ценностей, лежащих в основе европейской и отечественной культуры. Поэтому говорить о том, что 
деньги могут быть тотальным мерилом всего и вся, наподобие платоновского благо, как вершины 
иерархии ценностей не может быть правомерно в качестве практического принципа организации 
бытия как мировоззренческой установки. 

При выявлении ценностной природы денег следует указать еще на регулятивную функцию 
денег, ибо деньги как социально-историческая ценность формируют определенные поведенческие 
векторы развития как индивида, так и социума в целом, определяя при этом средства и цели разви-
тия общества и человека. 

Названные функции указывают на то, что мы имеем дело с деньгами как с ценностью не 
только в ее хозяйственно-экономической ипостаси, но и в иных аксиологических измерениях. Это 
позволяет утверждать то, что деньги могут и должны быть рассмотрены как предмет социально-
философского анализа вообще и аксиологического в особенности. Думается, что утверждение ак-
сиологического подхода как наметившейся тенденции в изучении феномена денег и следует рас-
сматривать в качестве разработки новой методологии, эвристически плодотворной по отношению к 
выявлению имманентной природы денег, описанию их феноменологии и праксеологии. О деньгах 
следует и можно вести философский дискурс, выделяя различные аспекты проявления денег наряду 
с прагматическими, этическими, эстетическими, религиозными и мировоззренческими составляю-
щими, что, в конце концов, может позволить не только анализировать, реконструировать, но и про-
гнозировать человеческую социабельность в бытии. 
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SUMMARY 

Subject of clause are money as a component of culture. As methodology of research it was used 
valuable (axiology) the approach. Are considered a role and functions of money in the culture understood 
as a value-semantic reality, in which money carry out specific axiologycal function. 

 
Г.А. БОЙКО  

 
ФЕНОМЕН  ВИРТУАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОСТИ 

 
Анализ современных социальных преобразований  свидетельствует о новой закономерности – 

виртуализации социальной реальности и о распространении “виртуальных” технологий и Интерне-
та. Виртуальная реальность настолько прочно обосновалась в повседневных практиках, что можно 
говорить о возникновении особого “виртуалистского” мировоззрения, проблематизирующего саму 
“реальность”. Актуальность исследования проблемы виртуальной социальности обусловлена двумя 
моментами: 1) модернизацией современного социального пространства и 2) адаптацией философ-
ского дискурса к трансформирующейся социальной реальности, которая требует переосмысления  
понятий  «общество», «социум», «социальное пространство». 

Отметим, что социальная виртуальная реальность – теоретический конструкт, к которому 
возможно применить такие интерпретации, обыгрывающие оба его полюса: виртуальность соци-
альной реальности и социальность виртуальной реальности.  

Философское осмысление феномена социальной виртуальной реальности требует использо-
вания не “постиндустриального” дискурса, а “сетевого”, что отражено в исследованиях Н.Носова, 
О.Сотниковой, Е.Кариной, Э. Смирического и других авторов.  

Рассмотрим вначале сущность понятий «виртуальный», «виртуальность». Категория “вирту-
альность” прошла долгий и “извилистый” путь в истории философии, в течение веков существенно 
поменяв свою концептуальную “начинку”. В корне ее лежит латинское понятие “virtus”, обозна-
чавшее доблесть, добродетель, силу, энергию, потенцию, возможность.  

В средневековой христианской философии понятие “virtus” обрело категориальный статус в 
ходе переосмысления платоновской и аристотелевской парадигм. Категория виртуальности исполь-
зовалась для разрешения таких фундаментальных проблем схоластики, как конституирование 
сложных вещей из простых, концептуализация событий, существующих временно и в частичной 
форме, а также для обозначения связи всеобщей сущности с активностью единичных вещей. 

Посредством “virtus” фиксировалась определенная связь между различными уровнями бытия, 
составляющими иерархию. Дуальная онтология, ставшая результатом христианского бытийного 
расщепления, позволяет рассматривать Мир как “незавершенный проект” Бога, что вводит в фило-
софский обиход понятия бесконечности мира, бесконечной множественности миров, вещей и их 
связей. Появляется идея о сосуществовании различных миров (которая вновь потом актуализирует-
ся в Постмодерне), благодаря которой мир повседневности не воспринимается как единственный и 
подлинно реальный мир. В средневековом обществе, согласно христианской мифологии, признава-
лось наличие посюстороннего и потустороннего миров, причем последний был в определенном 
смысле даже более реален (вечный, в отличие от неустойчивого, конечного “этого” мира). Таким 
образом, по мнению Л. Ионина, современная ситуация представляет собой некое “возвращение к 
неопределенности и неустойчивости мира до-модерна”, но “теперь место потусторонней, или боже-
ственной реальности, ада и рая занимает виртуальная реальность” [1, 405].  

Многие исследователи считают, что виртуальная реальность с необходимостью является пси-
хологической виртуальной реальностью, то есть воспринимается человеком именно как реальность. 
Н. Носов определяет психологическую виртуальную реальность как “отражение в самообразе ха-
рактера актуализации образа”, полное переключение человека на свои самоощущения  и переход в 
виртуал  образует виртуальную реальность, события в которой обладают следующими свойствами: 

- непривыкаемость (виртуальное событие переживается каждый раз как необычное, выпада-
ющее из повседневности); 

- фрагментарность (отсутствия ощущения собственной телесной целостности); 
- объективность (восприятие себя как объекта); 
- измененность статуса телесности; 
- измененность статуса сознания; 
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- измененность статуса личности (иначе оценивается собственная личность и собственные 

возможности); 
- измененность статуса воли [2, 158]. 
Такой подход рассматривает в качестве виртуальной реальности любой образ “объективного” 

мира. Виртуалистика, таким образом, представляет собой ничто иное как новую вариацию на тему 
субъективистских построений  Дж. Беркли [3]. Мир дается нам в восприятии, а, следовательно – в 
качестве виртуальной реальности. Тенденция к восприятию реальности как многомерной, сценар-
ной, вариантной, в которой “все более место принадлежит модельной и игровой, подвижной, пла-
стичной и проблематичной стихии”, трактуется иногда как побочный продукт современного разви-
тия технологий: “В сфере компьютерных технологий и масскультуры, культуры рока и клипа, мо-
ментально-дискретных, вспыхивающих и сменяющихся эстетических блоков, перцептивный аппа-
рат человека весь перестраивается и настраивается на виртуальность, входит в особый виртуальный 
режим” [4].  “Виртуальное творчество” рассматривается как бесконечное разрушение повседневных 
норм и форм, без принятия на себя какой-либо ответственности, тогда как человек –  творец, по-
средник между всеми горизонтами  социального «бытия-действия” – может строить свои отноше-
ния с виртуальной социальностью таким образом, чтобы распоряжаться ею по своему усмотрению, 
но не зависеть от нее. 

Иная точка зрения опирается на противоположные исходные допущения. Н. Носов в – “Ма-
нифесте виртуалистики”, заявляет о  многослойности, сложности, непостоянстве мира, в котором 
постоянно появляются и умирают части и слои – “и всё это истинно, поскольку существует; каждая 
часть существует на собственных основаниях. И нет ограничений ни “вверх”, ни “вниз”, ни 
“вширь”, ни  “вглубь”” [5, 5]. Здесь не выстраивается никаких иерархий: все слои реальности суще-
ствуют параллельно, “порожденное обладает таким же статусом реальности и истинности, как и 
порождающее”, и “временность существования не делает событие менее существенным, чем поро-
дившее его “начало”” [6,5]. Такое рассмотрение “структуры бытия” предполагает и иные атрибуты 
виртуальной социальности. Виртуальная социальная реальность обладает следующими свойствами: 

1) порожденность (продуцируемость социальными субъектами); 
2)  интерактивность (возможность взаимодействовать с другими реальностями, в том числе и  

порождающей, на равных правах, как онтологически независимая от них); 
3) актуальность (существование только “здесь и теперь”, пока активна порождающая реаль-

ность); 
4) автономность (собственное измерение времени, пространства и наличие собственных за-

конов существования). 
Виртуальная социальность противопоставляется “константной” реальности, в роли которой 

выступает  объективно существующий социум. Категориальная оппозиция “виртуальный-
константный” делает классические категориальные оппозиции “идеальное-материальное”, “идеаль-
ное-реальное” относительными, поскольку в каждой реальности при соответствующем конструк-
тивном отношении можно найти свои “субъекты” и “объекты”, свои “сущности” и “явления”” [7, 9]. 
Сотникова А. в связи с этим высказывает несогласие с  Н. Носовым по поводу того, что категори-
альные “пáры” “субъект-объект”, “идеальное-материальное” и т.д. являются синонимичными, но 
общая концепция соотношения виртуальной и константной реальностей весьма перспективна для 
анализа социальной виртуальной реальности (особенно хорошо она “работает” при сопоставлении 
виртуальной реальности Интернета с миром повседневной жизни) [8] . 

Оппозиции, предлагаемые классической философией, сняты, противоположность виртуаль-
ной и константной реальностей оказывается условной, но  можно  не согласиться и с Сергеем Да-
цюком [9], который предлагает новую оппозицию, в которую вступает виртуальная реальность – 
“виртуальное-актуальное”. Под виртуальной  социальной реальностью, на наш взгляд, необходимо 
понимать не возможное (потенциальное) или мысленное бытие, а существующее актуально, од-
нако это бытие не субстанциальное и  в некоторых аспектах временное. Наверное, следует избе-
гать слишком упрощенное понимание виртуальной реальности, сводящей это понятие к имитации 
реальности, воспроизведению опыта повседневной реальности в искусственной среде. Философ-
ский интерес вызывает  исследование особенностей конструирования виртуальной реальности, от-
личной от повседневности и не воспроизводящей “a-la ксерокс” ее механизмов и институтов. Для 
рассмотрения виртуальной реальности как “самостоятельной” и активной – уместно обратиться к 
понятию симулякра. “Современный мир — это мир симулякров. Человек в нем не переживает Бога, 
тождество субъекта не переживает тождества субстанции. Все тождества только симулированы, 
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возникая как оптический “эффект” более глубокой игры — игры различия и повторения” [10, 8]. 
Делезовский симулякр ни в коем случае не является копией, воспроизведением “вещи”, наоборот – 
сама “вещь” является симулякром. 

Виртуальная реальность, собственно, и является симулякром – не повседневной реальностью, 
не ее подобием, но самостоятельной (хотя и порожденной) реальностью, которой свойственно 
“опрокидывать все копии, опрокидывая также и образцы” [11, 9].  

В самом словосочетании “виртуальная социальность” содержится теоретическая “провока-
ция”. Англо-русский словарь Мюллера [12] предлагает два варианта перевода virtual – 1) фактиче-
ский, не номинальный, действительный; 2) мнимый. Таким образом, виртуальная реальность будет 
либо “действительной реальностью”, либо “мнимой реальностью”. Соединив же эти два, по сути, 
бессмысленных определения, можно уловить сущность виртуальной реальности.  

Итак, виртуальная социальность реальна, но она существует лишь для того,  кто присутствует 
в ней и актуализирует ее своим присутствием. 

Виртуальная реальность актуализируется только в момент взаимодействия, коммуникации. 
Виртуальное социальное пространство – это пространство диалога между человеком  и другим 
людьми и социальными институтами. Виртуальная социальность существует для отдельного инди-
вида только в момент непосредственного присутствия там данного человека. Когда человек, сидя за 
компьютером, “блуждает” в сети, для него существует социальная реальность Интернета: он акту-
ализирует (конституирует) ее своим присутствием, своей активностью.  

Ульрих Бек говорит о виртуализации экономики как следствии экономической глобализации: 
“В джунглях мирового рынка образовалась новая виртуальная экономика транснациональных де-
нежных потоков, все менее и менее привязанных к материальному субстрату и растворяющихся в 
игре информационных данных” [13,38]. Подобные трансформации, подрывающие основы нацио-
нальных экономик, позволяют игрокам глобального рынка, которых Бек называет “финансовыми 
жонглерами”, преодолевать любые территориальные границы, не ограничивая их практически ни-
какими дисциплинирующими рамками. 

Гибкость и изменчивость экономической системы требует такой же гибкости от экономиче-
ского актора, поэтому всё больше места в сфере производства отвоевывают себе виртуальные 
предприятия, основной целью которых является “формирование гибкой распределенной в про-
странстве системы предприятий-“агентов”, наиболее приспособленной для скорейшего выпуска 
новой продукции, повышения ее конкурентоспособности и оперативной поставки на рынок” [14]. 
Представляя собой не устойчивое образование, а событие (имеют место “здесь и сейчас”), вирту-
альные предприятия конституируют своеобразное виртуальное организационное и экономическое 
пространство, в котором действуют законы, отличающиеся от классической политэкономии. 

Сетевая структура глобального рынка, характеризующаяся подвижностью, отсутствием цен-
тра и иерархии, изменчивостью потребностей потребителя и номенклатуры товара, нуждается как 
раз в таких виртуальных мега-предприятиях. Но, с другой стороны, денационализация экономики, 
транснациональные корпорации, выходящие из-под государственного контроля, размывают грани-
цы национальных государств. Глобализационный процесс приводит к образованию “транснацио-
нального социального пространства”.  

В виртуальном социуме размываются не только индивидуальные идентичности, но и границы 
самого понятия нация. “В этом мире локальные культуры и идентичности утрачивают корни и за-
меняются символами товарного мира, взятыми из рекламного и имиджевого дизайна мультинацио-
нальных концернов. Бытие становится дизайном – причем повсеместно. Люди суть то, что они 
покупают (или могут купить)” [15, 82]. Глобализационные процессы неизменно ведут к кризису 
идентичности. По мнению Зигмунта Баумана [16], глобализация не столько формирует некий еди-
ный мир, сколько скрывает нарастающую фрагментированность цивилизации. Подобная противо-
речивость глобальных процессов, сопровождающихся автономизацией, фрагментированием и, так 
сказать, революциями идентичности, требует нового концепта для своего теоретического осмысле-
ния – “глокализация”. 

Современный мир превращается в знаковую, виртуальную реальность Реальные люди вирту-
ализируются, а виртуальные персонажи обретают реальность. Перестает существовать в своем тра-
диционном виде сама основа социальности – социальные институты. Виртуализации подвергаются 
все сферы общественной жизни – экономика, политика, наука. Бизнес превратился в шоу-бизнес, 
политика – в политическое шоу. 
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Сети составляют новую социальную морфологию современного общества, “сетевая” логика 

становится принципом производства, повседневной жизни, культуры и власти. Парадигма новой 
информационной технологии обеспечивает материальную основу для всестороннего проникнове-
ния такой формы в структуру общества. Признаком современного общества становится доминиро-
вание социальной морфологии над социальным действием. Структура превалирует над содержа-
нием и определяет его – тип социальных связей, отношений, процессов.  Сеть лежит в самой основе 
структурации современного общества, причем “основа” здесь – весьма условное обозначение. Се-
тевое общество – принципиально открытая система, метафорой которой служит “ризома” – децен-
трированная, спонтанно и хаотически разрастающаяся структура. “Техническим” воплощением ри-
зоматической социальной системы становится Интернет – компьютерная сеть, формирующая осо-
бое социальное виртуальное пространство. 

Д.В. Иванов сравнивает современную институциональную структуру со “своеобразной вирту-
альной операционной системой, в которой удобно создавать и демонстрировать образы” [17,39]. 
Социальные институты вовлекаются в игру – игру образов и симуляций, одним из инструментариев 
которой являются компьютерные технологии. 

Виртуальная реальность может описываться, по мнению Сотниковой, только в простран-
ственных терминах, находящихся вне сферы таких понятий, как “прогресс”, “развитие”, “вектор”, 
“история”, поскольку она лишена какой бы то ни было линейности, направленности и классической 
темпоральности. Как уже было оговорено, виртуальной реальности присуще собственное (дискрет-
ное, фрагментированное, не совпадающее с физическим или социальным) измерение времени [18].  

Восприятие Интернет-среды как социального пространства дается также в концепции соци-
ального пространства Пьера Бурдье [19-20]. Собственно виртуальная реальность является, если 
можно так сказать, воплощением социального (и символического) пространства в чистом виде, по-
скольку физическое в ней в принципе отсутствует. Поэтому любое пространственное размещение 
или перемещение по Интернет-пространству – это акт социального (символического) действия 
(взаимодействия). 

Человек, вторгающийся в виртуальную социальность с помощью Интернета, испытывает со-
стояние человека-колонизатора, перед которым простирается необъятная территория, провоциру-
ющая его на завоевание, овладевание, раздвигание пределов, бесконечное путешествие. Провоци-
рует сама доступность, “обнаженность” – и в то же время недосягаемость виртуального простран-
ства. Аналогичную гипотезу высказывает и Мануэль Кастельс, разделяя пользователей Интернета, 
составляющих “виртуальные” сообщества, на две категории. “В таких виртуальных сообществах 
“живут” две очень разные популяции: малое меньшинство жителей электронной деревни, “перво-
поселенцев электронного пограничья”, и бродячая толпа, для которой случайные вылазки и различ-
ные сети равносильны исследованию нескольких, хотя и эфемерных, существований” [21, 343]. 
Иными словами, “жители” виртуального пространства делятся на граждан (это оседлые поселенцы, 
например посетители какого-то одного форума, давно превратившиеся в “старожилов”) и странни-
ков, “бездомных космополитов”, виртуальных бродяг, чьи стратегии прогулок по Интернету невоз-
можно объяснить хоть как - то рационально. 

Для характеристики  виртуальной социальности используют также термин “киберпространст-
во” (cyberspace), который впервые упоминается в романе канадского писателя-фантаста Уильяма 
Гибсона [22], где он описывает единую, согласованную галлюцинацию миллиардов людей, порож-
даемую в результате непосредственного подключения к компьютерной сети. Киберпространство – 
это “реальность, свернутая в глобальной компьютерной сети (Интернет), … это пространство нело-
кализованного электронного текста” [23].  

Следует подчеркнуть неустойчивость виртуальной социальности. Виртуальная комму-
никация, происходящая “здесь и сейчас”, обречена на столь же внезапное и легкое прекращение, 
каким было и ее начало. Виртуальность пространства и собственно самих коммуникантов придает 
общности, образуемой в Интернет-среде, черты шаткости, фантасмагоричности. Виртуальная соци-
альность предполагает отсутствие институционализации как “нормативного и организационного 
укрепления, упорядочения социальных связей”. Повторяющиеся социальные практики, на которых 
зиждется социальность Интернета, не имеют нормативного обеспечения и контроля, но в последнее 
время предпринимаются попытки нормативно-правового регулирования виртуальной социальной 
среды.  

Итак, подводя итоги, отметим следующее. Развитие технологий и распространение Интернета 
провоцирует дальнейшее масштабное  увеличение виртуального социального пространства. Интер-
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нет является пространством, порождающим новые формы взаимодействия людей, новые принципы 
конструирования социальности и, как следствие, новые проблемы относительно понимания “вирту-
альной” свободы, распределения власти в социальной виртуальной реальности и креативного испо-
льзования новых технологических возможностей. Социальная виртуальная реальность не является 
подобием и не копирует модели и механизмы социального функционирования повседневной жиз-
ни. Виртуализация социальной реальности, обусловленная социокультурными факторами, меняет 
сам характер повседневной  жизнедеятельности  человека и общества. Изучение новой виртуальной 
реальности, отражающей в какой-то мере модернизацию социальной реальности, позволяет достичь 
более адекватного осмысления современного социума. 
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SUMMARY 

The  author analyses the phenomenon virtual sociality, its attributes and specific of functioning, cor-
relation with the real social space. 
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Кривега Л.Д. Шановні присутні! Стає вже доброю традицією обговорення  на кафедрі філо-

софії ЗНУ актуальних проблем у царині філософської думки у форматі «круглого столу».  Нами вже 
розглядалися  дискусійні питання щодо предмету та проблематики філософії (див. «Так що ж таке 
філософія?» Круглий стіл на кафедрі філософії Запорізького національного університету//Грані. ─ 
Дніпропетровськ, 2007.- № 1 (51). – С. 157-161) та   сутності синергетики (див. Чи є синергетика 
новим світобаченням та методологічним комплексом? (матеріали “Круглого столу”, що відбувся 
на кафедрі філософії Запорізького національного університету 17 листопада 2006 року 
// Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Випуск 
18. – Запоріжжя: Просвіта, 2006. – С.199-206). 

Сьогодні  ми  обміняємося думками щодо  проблематики, методологічного інструментарію 
та  тенденцій розвитку соціальної філософії. 

Зазначимо, що перші спроби античних та східних філософів з’ясувати принципи  найбільш  
раціональної організації суспільного життя  поклали початок визначенню соціальної філософії як  
окремої галузі філософського знання. Об’єктом  роздумів в цій сфері  завжди виступав соціум та 
закони його розвитку. Гострі дискусії велись і ведуться щодо визначення сутності суспільства, вла-
ди, соціального призначення держави, сенсу життя людини,  напрямків та засобів реформування 
соціуму та вирішення його поточних актуальних проблем функціонування. 

Визначимо деякі методологічні проблеми сучасного соціально-філософського дискурсу. По-
перше, це  проблема співвідношення з дотичними теоретичними галузями – соціологією, політоло-
гією, антропологією. По-друге,  проблема визначення специфіка саме соціально-філософського ана-
лізу, його спрямованість та відмінність від інших філософських  досліджень. По-третє, текст  чи  
соціальність є підґрунтям соціально-філософського міркування? І на останнє, по-четверте, взає-
мовідносини соціальної філософії і соціальної практики, чи потрібні вони один одному в форматі 
адекватного розуміння сутності соціальних процесів та ефективного   регулювання суспільних від-
носин. 
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В соціальній філософії склалася традиційна проблематика ─  аналіз мисленнєвих  конструкцій 

щодо суспільства, функціонування та розвитку основних сфер його життєдіяльності (економічної, 
політичної, соціальної та духовної), дослідження рушійних сил розвитку соціуму, специфіки соціа-
льного буття людини, форм її активності та світоглядних орієнтацій,  визначення «больових точок» 
розгортання глобалізаційних процесів, тенденцій розвитку сучасного світу, змін в його конфігура-
ції. Головне призначення соціальної філософії ─  дати категоріальне визначення соціального прос-
тору та логіки його розвитку, виразити в понятійній формі сутнісні риси соціальності, її атрибути та 
прояви. Основу дослідження філософською думкою соціальності складає встановлення норм суспі-
льного життя (а не його розгляд в конкретній дійсності),  пошук субстанційних засад цивілізаційно-
го існування та розвитку суспільства і людини,  субстанційних основ соціального.  

Для методологічного комплексу сучасної соціальної  філософії  обов’язковим є, на нашу дум-
ку,  компаративістський підхід (порівняння буття досліджуваного об’єкту  в різних соціокультур-
них системах як принцип досягнення об'єктивного знання). Соціальна реальність і соціальне буття 
людини можуть бути осмислені з різних методологічних точок відліку. Але обраний  фахівцем з 
соціальної філософії науковий методологічний комплекс, і як метод дій, і як принцип тлумачення, 
повинен бути спрямований на осягнення сутності досліджуваної проблеми, на висвітлення функці-
ональних і змістовних засад об'єкта пізнання. Методологічно значущим для соціально-
філософського дослідження є принцип комплементарності, що означає мозаїчне використання вда-
лих методологічних знахідок сучасних соціально-філософських шкіл, напрямків. Так, постмодерні-
стська методологія (Жан-Франсуа Ліотар, Жак Дерріда, Жак Бодрійар, Річард Рорті та інші) фіксує 
відсутність "методологічного Центру" у сучасній соціальній філософії та наголошує на необхіднос-
ті діалогу, комунікації різних точок зору на об'єкт дослідження. Саме в діалозі між різними теорія-
ми, підходами відкривається більш повна істина, ніж та, що належить кожній з них окремо. Пост-
модернізм як методологічне знаряддя соціально-філософського дослідження підкреслює мозаїч-
ність, строкатість, неналежність до одного правильного погляду в науковому пошуку сутності фе-
номена, що вивчається. Постмодерністське розуміння науковості заперечує аксіоматичне існування 
єдиної істинної відповіді на будь-яке питання.  

Соціально-філософська рефлексія, на нашу, думку, предметно обмежується трьома парадиг-
мальними сторонами. Перша включає онтологічні параметри, які фіксують соціально-просторові 
параметри та сутнісні характеристики досліджуваного об’єкту. Друга предметно–дослідницька сто-
рона включає гносеологічні параметри, що припускає аналіз різних трактувань сутності об’єкту 
дослідження, це дає змогу простежити генезис досліджуваного концепту від його зародження до 
сучасного стану і формування понятійної конструкції. Третій методологічний зріз  соціально-
філософського аналізу ─ аксіологічний. Він передбачає вивчення об’єкту дослідження у діалогічно-
му і толерантному просторі людського буття, у взаємодії культур та цивілізацій.  

Манжура В.І. Предмети різних наук, як відомо, є саме тим, що цілковито зумовлює визначе-
ність кожної з них і відрізняє одні науки від інших, оскільки саме природою предмета задається: (1) 
метод, за допомогою якого наука його опановує; (2) коло можливих проблем, які можуть бути дос-
ліджені за допомогою цього методу; (3) межі когнітивної компетенції кожної даної науки; (4) міс-
це і роль кожної наукової дисципліни у системі наукового знання. 

Що ж  до соціальної філософії, то  є підстави стверджувати, що: 
1) її предметом є теоретико-світоглядні і загальнопраксеологічні засади теорії соціальності 

– соціальності як такої, як історично зумовленого досягнутою мірою універсальності способу взає-
мозумовленої буттєвості автономних самостей у системі їхньої сумісно-розподіленої життєдіяльно-
сті; 

2) її методом є система взаємозв'язаних і взаємообумовлених принципів, правил, прийомів ї 
засобів теоретичної концептуалізації всезагальних онтологічних визначеностей соціального у якості 
граничних засад його теоретичної експлікації; 

3) межі когнітивної компетенції соціальної філософії окреслюються метатеоретичним рів-
нем динамічної семантики теоретично можливих соціальних світів у якості історично зумовлених 
соціокультурних форм підтримання життєздатності соціальних спільнот як молярних соціальних 
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індивідів шляхом співпряження розподіленого історично зумовленим способом між людьми як 
атомарними соціальними індивідами предметного багатства їхньої історично розгорнутої у соціоп-
риродному просторі родової сутності; 

4) місце і роль соціальної філософії у системі перш за все (хоча й не лише) соціогуманітар-
ного знання визначається її когнітивною компетенцією і може бути визначене терміном метатео-
рія соціономії, яка (побіжно зауважимо) мала б відрізнятися від доксології соціології тією ж мірою 
якою астрономія відрізняється від астрології, і з остаточним виникненням якої соціальна філософія, 
виконавши своє історичне покликання, остаточно перетворилася б на соціономію як наукову теорію 
соціального, стала б знанням про соціальне у його необхідності, яке тільки й може бути когнітив-
ною підставою свободи людини як суб'єкта соціальної творчості.  

Мегрелішвілі М.О. Соціально-філософське знання в ідеалі повинне пояснювати суспільне 
життя і прогнозувати тенденції його подальшого розвитку. На сьогоднішній день це завдання стоїть 
як ніколи гостро, тому що становлення інформаційного суспільства і протиріччя, що супроводжу-
ють цей процес, потребують ретельного аналізу і конкретних шляхів вирішення. Звідси, затребува-
ність соціально-філософських досліджень у наш час не викликає сумніву. Але щоб справитися з 
завданням подібного масштабу, соціальній філософії необхідно спробувати вирішити проблеми 
власного розвитку.  

Однією з таких проблем є визначення предмету соціальної філософії і розмежування теорети-
чної соціології і соціальної філософії. Спробу вирішити це питання здійснили російські суспільст-
вознавці на сторінках журналу «Личность. Культура. Общество», де у 2002-2004 році розвернулася 
гостра дискусія щодо зазначеної проблеми.  

Найбільш гостра  дискусія стосується розмежування теоретичної соціології і соціальної філо-
софії. Точок зору багато і домінуючу на сьогоднішній день виокремити майже неможливо. З цього 
витікають і інші проблеми. Так, наприклад, соціологія розглядає історію філософської думки як ос-
нову для формування власне соціології. І розмежувати історію соціально-філософської думки і пе-
редісторію соціології просто неможливо. Ситуація ускладнюється тим, що фундаментальних робіт 
із цієї проблематики надзвичайно мало. Так, у вітчизняній соціальній філософії можна виділити 
роботу Андрущенка В.П. «Історія соціальної філософії: Західноєвропейський контекст», чого явно 
недостатньо. 

Проблема викладання соціальної філософії пов’язана також з тим, що існуючі підручники по 
соціальній філософії таких авторів як Андрущенко В.П., Алексєєв П.В., Барулін В.С., Горлач М.І., 
Крапивенський С.Е. і ін. настільки своєрідні, що якщо вести курс, то викладачеві відразу необхідно 
визначитися за яким саме підручником. Якщо у підручниках по філософії існують певні розділи 
(онтологія, гносеологія, концепції розвитку і ін.), які краще висвітлені в тому, або іншому підруч-
нику, і студенти можуть самостійно орієнтуватися в існуючому матеріалі, то в літературі по соціа-
льній філософії структура знання чітко не визначена, в кращому разі виділені лише чотири сфери 
суспільства (економічна, політична, соціальна, духовна), які розкриті в залежності від точки зору 
автора, а інші теми мають довільний характер. Це призводить до певних складнощів у навчальному 
процесі, які кожен викладач вирішує самостійно. 

Явно недостатньо уваги приділяється методології й інструментарію соціально-філософського 
дослідження. На сьогоднішній день методологічний плюралізм з одного боку надає авторам значну 
свободу, з іншого, дезорієнтує їх й виявити критерії саме соціально-філософського дослідження 
досить важко. Успішне вирішення зазначених проблем буде найкращим доказом спроможності со-
ціальної філософії як сучасної філософської дисципліни.  

Снєжко В.П. Не ставлячи завданням запропонувати ще одну характеристику соціальної філо-
софії, звернемо увагу на звичне, банальне й, очевидно, тривіальне: для філософії (якщо вона філо-
софія) важливо не здобуття об'єктивно істинного знання,  а для соціальної філософії (якщо вона 
соціальна) важливо не одержання об'єктивно істинного знання про суспільство, для неї важливіше 
з'ясувати, чим є суспільство для людини як спосіб її буття й основна умова її існування. Для соціа-
льної філософії важливо відповісти на питання: як (та чи варто взагалі) жити людині в суспільстві, 
як відчуває себе людина: лише часткою суспільства або творцем і перетворювачем його... 
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Якщо міркувати про сучасну соціальну філософію, можна, очевидно, міркувати про сучасну 

соціальну філософію взагалі й про сучасну вітчизняну соціальну філософію зокрема. Міркування 
про сучасну соціальну філософію взагалі, її сутність, предмет, метод, функції, нагальні проблеми, 
безперечно, потрібні й цікаві. Вони, якщо вийде, можуть бути досить ґрунтовні й філософічні. По-
дібні міркування мають здебільшого академічний інтерес і, як правило, порівняно спокійні й урів-
новажені. 

Зовсім інша справа ─ сучасна вітчизняна соціальна філософія. Розмова про сучасну вітчизня-
ну соціальну філософію, її вітчизняність, зазвичай актуалізує безліч обставин, обставин, що зобов'-
язують бути уважним і обережним, обставин, які "зараз" і "тут" уявляються нагальними та найваж-
ливішими, а, тим часом, саме завдяки своїй "тутешності", плинності й тимчасовості, швидко змі-
нюються, тьмяніють, забуваються та мають, як пізніше з'ясовується, досить віддалене відношення 
до соціальної філософії. 

Провиною тому є феномен "вітчизняний". Так уже трапилося, що в останні десятиліття, особ-
ливо два останніх, те, що, як раніше здавалося, було стабільним і саме собою зрозумілим, виявило-
ся, по-перше, не тільки нестабільним і незрозумілим, але дуже важливим, навіть життєво важливим. 
Виявилося, що "вітчизна", "вітчизняність" цікавить практично всіх, навіть тих, хто ще нещодавно 
про це мало або ж взагалі не замислювався. По-друге, "вітчизняність" виявилася не тільки надзви-
чайно динамічним, рухливим і мінливим феноменом, але й таким, що будь яке його визначення (і, 
тим самим, відділення, обмеження, фіксація, стабілізація, заспокоєння), здійснюване з різних при-
чин, різними засобами, за різних обставин та різними соціальними суб'єктами (не виключаючи і 
суб'єктів влади), виявлялося плинним, тимчасовим і минущим... 

Взагалі кажучи, мабуть не буде помилковим вважати, що питання "вітчизни", "вітчизняності" 
завжди були важливими, важливими для будь-якої людини, важливими тому, що людина є саме 
людиною, важливими для з’ясування її людяності... Вітчизняність – одна з найсуттєвіших характе-
ристик людського буття. Саме вона є тим, що суттєво відрізняє людину від тварини. Безсумнівно, 
за вітчизняністю ховається щось одвічне, загальне, глибинне, таємниче, сакральне, священне... 

Проблема вітчизняності як одвічна загальнолюдська проблема приречена на те, що її завжди 
вирішують конкретні, „тутешні” люди, люди, які існують „тут” і „зараз”. Саме вони, „тутешні”, 
пропонують своє розуміння проблеми та її вирішення... Між тим одна справа, якщо вони міркують 
про "вітчизняність" взагалі, навіть якщо вони є (чи вважають себе) фахівцями у сфері вітчизняності, 
і зовсім інша справа, коли ці ж питання ти, конкретна, "тутешня" людина (не виключаючи і фахівця 
в сфері міркувань про "вітчизняність" взагалі), ставиш перед самим собою, прагнучи визначити й 
знайти своє місце у світі людського буття. Подібні міркування тим більш цікаві й важливі, коли ти 
сам живеш у період змін... Розуміння того, хто ти є по своїй "вітчизняності", "вітчизні", походжен-
ню, звідки ти є родом, що ти можеш знати, що повинен робити та на що смієш сподіватися, вияв-
ляються не позбавленими для тебе практичного інтересу. Більше того, ці класичні філософські пи-
тання для тебе, що живе в період змін, стають смисложиттєвими проблемами незалежно від того, 
чи ставиш ти ці питання спеціально, явно, відкрито, експліцитно, у дискусії з іншими, або неявно, 
приховано, імпліцитно, усередині самого себе й перед самим собою, ставиш для самого себе для 
з’ясування своєї власної вітчизняності, тобто своєї людяності. 

У свій час Гегель сформулював закон єдності онтогенезу й філогенезу, закон цікавий і для 
нашого сьогодення досить повчальний. Виявляється, людина у своєму індивідуальному (онтогене-
тичному) духовному розвитку проходить ті ж етапи, щаблі, які пройшло людство у своєму (філоге-
нетичному) духовному розвитку. Виявляється, що після біологічного народження, тобто факту поя-
ви нової живої істоти, народження людського дитинчати, ця жива істота для того, щоб стати люди-
ною, проходить довгий шлях... Після народження вона немов би кидається наздоганяти людство. І 
лише тоді, коли цей шлях пройдено, з'являється дійсно людина, людина дійсна. Той же Гегель стве-
рджував, що не все існуюче дійсне. Простіше говорячи, далеко не всі ті, хто наздоганяють людство, 
його наздогнали... Інакше кажучи, далеко не всі існуючі люди, тобто ті, які живуть зараз і тут, „ту-
тешні” люди, є дійсно такими, тобто сучасними. Виявляється, що той факт, що ти живеш зараз і тут, 
аж ніяк не є свідченням й гарантією твоєї сучасності, родовитості, людяності, вітчизняності, свід-
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ченням дійсної приналежності сучасному людському роду. Виявляється, можна жити зараз і тут, 
існувати зараз і тут, спілкуватися з іншими, які теж існують зараз і тут, висловлювати й відстоюва-
ти свою позицію зараз і тут з того чи іншого питання, і в той же час перебувати по своєму духовно-
му розвитку не на сучасному рівні... Виявляється можна бути існуючим, існуючим у дійсності, але 
не бути дійсно існуючим... 

Мабуть кожній „тутешній” людині (не виключаючи, звичайно, й автора) не буде зайвим помі-
ркувати про проблему вітчизни, вітчизняності, вітчизняну соціальну філософію й сучасну вітчизня-
ну соціальну філософію, беручи до уваги, по-перше, закон єдності онтогенезу й філогенезу, по-
друге, істотну за останні два десятиліття зміну способу життя, ціннісних орієнтацій і пріоритетів, 
по-третє, критично осмислюючи як історію духовного розвитку інших, так і свою власну... 

Серед широко відомих канонічних питань-загадок дзен-буддизму є така: "Оплеск обома ру-
ками чув усякий. А як звучить оплеск долонею однієї руки?". Відповідь: "Це звучання тиші!". 
Усякий може мислити "вітчизняність" тимчасовою, минущою, „тутешньою” думкою "про" вітчиз-
няність. Але що означає мислити "вітчизняність" споконвічно укоріненою у вітчизняності вітчиз-
няною думкою? Чим відрізняється існуюча „про” вітчизняність думка від дійсної вітчизняної дум-
ки? 

Cидоренко С.В. На нашу думку, в сучасній  соціальній  філософії посилюється увага до про-
блематики глобалізації як виміру сучасного соціального простору. В цьому аспекті, відбувається 
реформація соціально-філософської рефлексії в напрямку посилення антропологічної спрямованос-
ті проблематики соціальної філософії, яка органічно вписує людину у глобальне суспільство, змі-
нюючи ієрархічні рівні буття, структури самоорганізації, породжуючи зміни у внутрішньому духо-
вному світі людини.  

 Соціально-філософською і світоглядною парадигмою сучасних досліджень повинно висту-
пати нелінійне мислення, зумовлене альтернативними принципами самоорганізації, відкритістю, 
когерентністю, коеволюцією. В той же час потрібно вести продуктивний пошук нових методів  со-
ціального пізнання, що дозволить збагатити методологічний комплекс соціальної філософії. 

Эль Гуессаб Карім.   На наш погляд, сучасна соціальна філософія повинна більш уваги зосе-
редити на дослідженні специфіки різноманітних соціокультурних систем, їх  духовних складових, 
таких як релігія, ідеологія, мистецтво, наука, суспільна психологія (настрої, оцінки, повсякденні 
норми життєдіяльності, світоглядні орієнтації людей тощо). Сучасний світовий простір складається 
з Європейського, Американського, Азіатсько-Тихоокеанського регіонів,  Арабського світу тощо.  
Узагальнення соціальних процесів повинно враховувати особливості  та протиріччя  між різними 
полюсами сучасного  соціального простору, а не уніфікувати його. На жаль, ще  в багатьох дослі-
дженнях   науковою новизною вважають власний винахід  того, що вже давно відомо або дослідже-
но  в іншій соціокультурній системі, викладено іншою мовою. Такий «містечковий» підхід неприй-
нятний  на початку 21 століття.  Потребує більшої дослідницької уваги і осмислення  проблеми «зі-
ткнення цивілізацій», яке відбувається і в таких формах як війна, насильницьке розповсюдження 
демократичного управління. 

Гончаренко П.В. На мою думку, одним із об'єктів дослідження соціальної філософії повинно 
стати духовне ядро суспільства, і зокрема така його складова як музика. Затребуваним є досліджен-
ня  впливу музики на розвиток суспільної свідомості, на  життєдіяльність людини. Соціальна філо-
софія могла б сприяти виявленню унікальності музики серед інших мистецтв, що проявляється у 
синтетичному впливі на несвідоме й емоційне. Творчий стан суспільної свідомості, необхідний для 
руху культурного процесу, відбувається у взаємодії свідомого і несвідомого – синтезу, умова якого 
– відповідність концепцій повсякденного матеріального життя і вищого духовного змісту. У міру 
того як з розвитком культури зростає сила духовного погляду, у поле зору потрапляють нові, більш 
різноманітні концепції й емоції. 

Слушним є дослідження засобами соціальної  філософії прискорення диференціації повсяк-
денного життя, через яке порушується відповідність повсякденного і найвищого. Сьогодні ми кори-
стуємося величезною кількістю диференційованих концепцій, що складають умову творчого проце-
су – сполучення протилежних початків, диференціації і синтезу, чия складна динаміка визначає ро-
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звиток культури і, зокрема, музичних форм. Коли досягається єднання в душі, або синтез, творча 
енергія направляється на дослідження зовнішнього і внутрішнього світу, на розширення сфери сві-
домого – тобто на розмаїтість, на диференціацію, повсякденних концепцій і емоцій. Так, християн-
ський синтез створив умови для виникнення наукового мислення. В історичному процесі розмаї-
тість повсякденного життя ускладнюється і починає випереджати концепції піднесеного, звеличе-
ного, що слугували підставою для натхнення. Відставання синтезу веде до розладу в душі – конце-
пції вищого змісту не відповідають укладу повсякденного життя і розмаїтості концепцій і емоцій, 
приводячи до занепаду культури, насамперед – музичної. Подолання криз і продовження культур-
ного процесу вимагає створення нових понять вищого змісту, що відповідають новому рівню дифе-
ренціації психіки.  

Суспільна свідомість належить усій культурі, а колективне несвідоме укладене у свідомості 
окремого індивіда. Зв'язок між ними, синтез, вимагає індивідуальних зусиль окремої людини. Тому 
розвиток свідомості, у якому концепції з'єднані з емоціями, свідоме з несвідомим, К. Юнг назвав 
індивідуацією. Шлях до індивідуації лежить через розуміння власної мети і сенсу життя. К. Юнг 
вважав індивідуацію вищою метою кожного людського життя. 

Суспільна свідомість і музична культура розвиваються на грані диференціації і синтезу. За-
надто міцний синтез поєднує свідоме і несвідоме у нерозділеність – потреба і здатність до нового 
зникає, як у доісторичній свідомості. Занадто швидка диференціація, властива західним музичним 
культурам, обганяючи синтез, веде до втрати сенсу життя і втрати творчого потенціалу. А перевага 
синтезу характерна для багатьох східних музичних культур, які прагнуть до щиросердного спокою: 
плата за щиросердний спокій – тисячолітня культурна нерухомість.  

Отже, простежуючи на рівні соціальної філософії рівнобіжний розвиток музики і суспільної 
свідомості, можна побачити, як в часи матеріального розквіту збільшується розмаїтість музичних 
форм, а в часи криз, коли підсилюється напруга між емоційним і концептуальним, свідомим і несві-
домим, – зростає потреба у духовно-зцілювальній силі музики і музичних форм, що звертаються до 
пошуку піднесеного. В цілому, сучасна соціальна філософія повинна більше уваги приділяти дослі-
дженню духовної сфери життєдіяльності сучасного суспільства. 

Коляда В.І.  В своем выступлении я бы хотел затронуть вопрос о системном характере и си-
стемном единстве социологии и социальной философии. 

В своём фундаментальном труде «Система социологии» Питирим Сорокин писал: «Первой 
задачей всякого теоретика социологии является задача определения предмета и границ этой дис-
циплины. Без решения её теоретик социологии рискует заблудиться в сложном мире обществен-
ных явлений и вполне заслуженно получит упрёк в неясности и неопределённости своего построе-
ния. 

Положение социологии как самостоятельной дисциплины будет очерчено, если, во-первых, 
выделена будет область явлений, изучаемых ею; во-вторых, если будет показано, что эта область 
достаточно важна для изучения и никакой другой наукой не изучается; и, в-третьих, если будет 
определено отношение социологии к другим наукам и, в частности, к так называемым социальным 
дисциплинам». (Питирим Сорокин. «Система социологии». ─ Изд-во: Сыктывкар – 1991г. ─ С. 3). 

С учетом этих фундаментальных методологических положений классика мировой социологи-
ческой мысли Питирима Сорокина мы и рассмотрим некоторые аспекты системного единства со-
циологии и социальной философии. 

Характеризуя специфику метода философии, выдающийся представитель немецкой класси-
ческой философии Г.В.Ф. Гегель, писал: “Вся философия резюмируется в ее методе”. 

Без преувеличения можно сказать, что это утверждение Г.В.Ф. Гегеля в полной мере приме-
нимо и к социологии. Вся система социологического познания в своей действительности, пред-
ставляет собой вполне определенную форму метода, теоретически развернутого в понятиях и ка-
тегориях этой науки. Ее внутренняя структура воспроизводит одновременно как логику разверты-
вания предмета социального познания, так и способ (метод) его постижения. Другими словами, 
предмет исследования социологии диктует логику и метод его познания. 
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Признавая системность в качестве необходимой формы научного знания, мы тем самым при-

знаем то, что сущность объективного процесса, к открытию и познанию которого стремится социо-
логическая наука, находит свое выражение не в отдельном положении или их сумме, а в системе 
знания как совокупности взаимосвязанных положений, то есть в теоретической системе. Систем-
ность социологической науки выражает особое качество теории, особый характер научной формы 
отражения социальной действительности. 

Почему социологическая наука организуется в систему? Почему иначе ее теория не может 
существовать? Ответ на этот вопрос не может заключаться просто в специфике научной деятельно-
сти. Он должен иметь объективные основания, и прежде всего практические. Системный характер 
социологической науки отражает системный характер практического отношения человека к дей-
ствительности, целостный характер практики. И если сущностью отношения социологической тео-
рии и социальной практики является их взаимодействие, то и само это взаимодействие должно 
иметь системный характер. В самой социологической теории ее отношение к практике принимает 
форму взаимодействия предмета и метода науки, внутри этого взаимодействия и совершается раз-
витие социологической науки. 

Правильным и истинным метод социологии может быть только тогда, когда он обладает спо-
собностью проникнуть в сущность исследуемого предмета и адекватно воссоздать его теоретиче-
ский образ. Другими словами, метод социологии должен иметь соответствующее объективное ос-
нование, то есть быть своеобразным отражением внутренних закономерностей предмета исследо-
вания и определяться его особенностью. Именно внутреннее содержание предмета в преобразован-
ном и теоретически переосмысленном виде становится основой формирования приемов и познава-
тельных принципов, которыми руководствуется исследователь в ходе теоретического отражения 
объекта. Поэтому метод социологии зависим от предмета исследования и обусловлен им. 

Однако эта зависимость и обусловленность метода не может иметь однонаправленный харак-
тер. Решение любых социологических проблем, даже самых незначительных, уже предполагает в 
качестве предпосылки владение методом, в котором аккумулирован предшествующий познаватель-
ный опыт. В этом смысле, когда социологическая теория направлена на дальнейшее познание свое-
го предмета, то есть социального, во всем многообразии его проявлений, она выступает как систе-
ма метода. Процесс развития социологического знания и процесс становления научного метода – 
это по сути один и тот же процесс, совпадающий в своих необходимых моментах. Метод и теория 
социологической науки – это не только системное тождество противоположностей, но и разви-
вающееся противоречие. 

 Таким образом, уже на первом этапе развития социологическая наука сталкивается с объек-
тивным противоречием, суть которого состоит в том, что метод науки с самого начала обусловлен 
его предметом, его спецификой. С другой стороны, сам подход к предмету и даже его предвари-
тельное теоретическое осмысление уже должно быть обусловлено определенным методом, прини-
маемым как внешняя предпосылка исследования. Справится с этим, как и с другими объективно и 
необходимо возникающими противоречиями в процессе развития социологического знания, может 
только мышление, понимающее природу метода, не как набора формальных приемов и инструмен-
тов познания, а как логику разрешения противоречий в процессе познания конкретного предмета. 

Итак, системный характер социологического знания вытекает из противоречивого единства 
его предмета и метода, которое возникает и находит форму движения и разрешения в самом реаль-
ном процессе социологического познания, в ходе которого совершается построение теоретической 
системы предмета социологии. Никаким иным образом социологическое знание существовать не 
может по самой своей природе. 

 Такова в общих чертах сложная архитектоника системного единства метода и теории, пред-
мета и метода социологии как науки и ее соотношение с социальной философией. 

Зубов В.О. Можна погодитись з думкою про системну єдність соціальної філософії та соціо-
логії, про єдність об’єкта дослідження – соціум та логіка його розвитку. Але кожна з  цих дисциплін 
має свою місію і методологічний інструментарій. На нашу думку, одним із нагальних питань сучас-
ної соціальної філософії є  рефлексія протиріччя між глобалізмом і багатоманітністю національних 
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культур. Можливо, світ рухається в напрямку поєднання цих складових  розвитку сучасної соціаль-
ності ─ американо-глобалізму («масова культура»)  і  прояву мультикультуризму( «гордість мен-
шин»). Але є і транскультура ─   це культурна різноманітність і універсальність як надбання однієї 
особи,  це стан віртуальної приналежності одного індивіда багатьом культурам. Це вихід за стіни 
своєї культури, мови, ідеологічних маній і фобій,  сфера культурного розвитку за межами націона-
льних, гендерних, професійних культур, що склалися. Транскультура розчиняє ці сталі риси  націо-
нальної культури, додає смислову рухливість і нову комбінацію  елементам різних культур, ство-
рює нову систему передзаданих ролей і ідентичностей.  Діалог культур – одна із актуальних про-
блем сучасної соціальної філософії. 

Сухорукова А.В. Призначенням соціальної філософії є народження нової, відповідної часу, 
стратегії розвитку людства, формування та корекція парадигми суспільного розвитку. На сучасному 
етапі історії українського соціуму необхідність докорінно змінити вектор суспільного розвитку (від 
споживчого, спонтанного використання ресурсів планети "Земля", невтримної експлуатації її надр, 
природних і виробничих ресурсів ─ до доцільної їхньої витрати на основі колективного інтелекту ─ 
світової науки, і не тільки технічної, але й гуманітарної) є основним пріоритетом розробок у галузі 
соціальної філософії, яка є базою для всіх видів державного управління. 

Такі контури нової цивілізації або нового історичного шляху, на який повинне було вступити 
людство вже в XX столітті. 

У сучасній соціальній філософії цілим рядом вчених-філософів досліджується широкий 
спектр питань, що постають перед суспільством XXI століття. Трансформація сучасного суспільст-
ва із споживчої моделі існування у відтворювальну модель вимагає переоцінки духовних цінностей 
суспільства. А тому дослідження проблеми духовності в соціальній філософії виходить на перший 
план, набуває більшої актуальності. 

Щодо проблеми духовності суспільства, то філософами-дослідниками розглядаються такі ас-
пекти як: 

• взаємозв’язок індивідуальної духовності людини із  духовною сферою суспільства; 
• систематизація та аналіз складових духовності; 
• виокремлення поняття духовності від поняття суспільної свідомості, 
• алгоритмізація етапів зародження, становлення та еволюції (тобто виділення етапи розвит-

ку) духовності, 
• пошук причинно-наслідкових зв’язків, що обумовлюють мінливість духовного життя та 

впливають на трансформацію векторів соціокультурного розвитку. 
Стосовно проблеми безпеки в суспільстві, то вченими дана проблема досліджується в націо-

нальному, політичному, інформаційному, економічному, духовному напрямках. Я вважаю, що ак-
туальною є соціально-філософська рефлексія як поняття духовності так і проблеми безпеки  духов-
ної сфери життєдіяльності суспільства. 

Забезпечення безпеки духовності як суспільства, так і людини є об’єктивно необхідним за-
вданням як соціуму,  так і  державних структур. Тому актуальним завданням є дослідження факто-
рів, що сприяють  духовним засадам суспільства, виявлення детермінантів оптимізації духовного 
життя суспільства. 

Система освіти і виховання, культурні заклади, засоби масової інформації, мораль, право та 
релігія утворюють ті трансляційні канали, через які духовні надбання стають здобутками індивіду, 
а також реалізується безпека духовності. Також вони є провідником духовності в суспільстві і пот-
ребують постійної оптимізації з метою запобігання духовного занепаду особи та соціуму. Важливо 
зрощувати, оберігати та розвивати духовність українського суспільства та національної державнос-
ті. Бо сильна духовність виступає гарантом безпеки суспільства. Тому безпека самої духовності є 
однією з функцій держави і потребує соціально-філософського осмислення.  

Мегрелішвілі О.Г. Проблема практичності соціальної філософії ─ це проблема її буття як на-
уки, як феномена культури, її самої як філософії. 
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Осмислення даної проблеми змушує нас заново звернутися до питання про природу самого 

філософствування, про роль самої філософії в житті суспільства й окремого індивіда протягом 
усього періоду його існування. 

У цьому зв'язку актуальним стає питання про предмет соціальної філософії. Залишаючи осто-
ронь його численні визначення, дані представниками різних шкіл і напрямків, відзначимо, що соці-
альна філософія має своєю метою осягнення загального через вивчення соціуму. Філософія є не 
тільки «поезія універсуму» (Шеллинг), вона, насамперед ─ засіб, знаряддя пізнання й перетворення 
людиною світу, суспільства й самого себе. Через суспільство людина стає людиною, відкриваючи в 
ньому загальне, позамежне. 

Практичну значимість, гуманістичну сутність філософії свідомо виділяли ще античні мисли-
телі (Платон, Арістотель). Її зародження стало стимулом розвитку людини як соціального суб'єкта, 
що усвідомлює своє місце у світі, відношення до нього й до самого себе. Варто підкреслити особ-
ливу роль філософії взагалі, а соціальної особливо, в кризові періоди суспільного розвитку, на пе-
реломних етапах, коли економічні, соціально-політичні й духовні катастрофи щораз із новою гост-
ротою піднімали питання про сутність людини, сенс її буття, принципи зв'язку зі світом, із суспіль-
ством, її покликання, борг, перспективи, цінності і можливості її подальшого розвитку. Звідси ─ 
практична значимість соціальної філософії для суспільства й людини. Про це доводиться нагадува-
ти, хоча б тому, що в сучасному українському суспільстві спостерігається прояв ворожості повсяк-
денної свідомості до всякої філософії, яка ґрунтується на тому, що соціальна філософія, історичний 
матеріалізм «винні» у соціалізмі та його краху. Це відношення до соціальної філософії сильніше 
проявляється у представників колишньої партноменклатури, що оволоділа значною частиною наці-
онального багатства, що стала у влади й ігнорує закономірності суспільного розвитку, відкриті ма-
рксизмом. Незважаючи на те, що більша частина політичної еліти прийшла до влади з наукового 
середовища після захисту дисертацій з суспільних наук, у підсумку її діяльності «маємо те, що ма-
ємо», тобто дикий капіталізм, що суспільствознавці делікатно називають «суспільством, що транс-
формується,», «транзитним суспільством», «перехідним суспільством». Не вироблена стратегічна 
програма розвитку українського суспільства, як основне завдання ставиться входження до ЕС і 
НАТО. При цьому ігноруються інтереси українського народу, особливості становлення його держа-
вності, його відносини до європейських цінностей та пріоритетів. Члени правлячої політичної еліти, 
виступаючи як представники пострадянського суспільствознавства проти «радянського марксиз-
му», самі того не помічаючи, у своїй діяльності роблять «за Марксом». Так, критикуючи «економі-
чний детермінізм» Маркса, вони активно проводять його як державну політику. «Залишковий» 
принцип фінансування культури, науки, освіти, реалізований у СРСР напередодні його краху, є 
принципом бюджетної політики української держави, що усе більше віддаляє її від європейської 
цивілізації, незважаючи на зусилля, що вживаються політичною елітою. Ринкові відносини, що 
впроваджувалися в українському суспільстві, перебудували не тільки економіку, але й моральність, 
духовну культуру, міжособистісні відносини. 

У цей час сама серйозна погроза – втрата багатьма людьми сенсу життя, відчуття волі вибору. 
Як вважає австрійський психолог В. Франкл, ніхто не може дати нам єдиний сенс, що ми можемо 
знайти в нашім житті, у нашій ситуації. Це повинні зробити ми самі. Людина стає особистістю че-
рез прагнення до реалізації унікального сенсу свого життя. 

Соціальна філософія повинна допомогти людині визначитися у своєму виборі. Причому вибір 
повинен бути дійсно вільним, а розвиток суспільства повинне містити в собі можливість багатова-
ріантності, отже ─ й можливість вибору людиною однієї з альтернатив як основний напрямок свого 
розвитку, що і є об'єктивною підставою волі як феномена людського життя. 

Вище викладене дозволяє зробити висновок: у сучасних умовах актуальної стала потреба в 
розробці світоглядно-методологічних основ інтеграції різних сфер знання в цілісну концепцію лю-
дини, пошук засобів виходу суспільства із критичного стану, усвідомлення сенсу й змісту сучасної 
епохи. 

Утюж І. Г. Каждого человека ставят в сложные условия социальной жизни современные ди-
намичные процессы противоречивого мира. Возрастающее напряжение, связанное со сменой в 
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начавшемся третьем тысячелетии ценностных ориентаций, необходимость поиска и быстрого 
нахождения путей, методов и способов реализации современных проблем, стрессовые ситуации – 
всё это проблемы человеческого бытия, сохранения и развития личности, её внутреннего мира, ми-
ровоззренческой культуры. В современных условиях мировоззренческие представления и убежде-
ния человека сводятся к спору о нормальной форме человеческого существования, о нормализации 
общества, о движении к нормальному порядку. 

Осознание того, что в описании социального процесса практически невозможно сейчас опи-
раться только на обыденные представления, что необходимо для этого привлекать разные формы 
научного и культурного опыта, переосмысливать, заново «синтезировать» его, свойственно не 
только современному украинскому обществу. Весь социальный мир так или иначе втянут во взаи-
модействия, требующие нового, многомерного и вместе с тем достаточно определенного представ-
ления о нормах жизни человеческого сообщества, о тех правилах, по которым это сообщество мо-
жет быть описано, по возможности понято и подготовлено к последующим этапам своей эволюции. 

Аппарат современной науки — в том числе и в социально-гуманитарных дисциплинах — не-
достаточен для решения связанных с этой работой задач. Наука привыкла рассматривать общество 
и человека, но здесь — проблема соответствия науки и ее инструментов смыслу тех вопросов, ко-
торые стоят перед современным человеком. Необходимо науку, ее категории, понятия, концепции 
включить в процесс изменения общества и самореализации людей, определить, какие из научных 
форм и в каких сочетаниях (в каких логиках) могут стать средствами самоопределения общества, 
ориентации человеческих индивидов. 

Единое человеческое сообщество перестает быть абстракцией и становится реальностью. И в 
этом, принципиальном для своей эволюции, сдвиге оно меняет связи и ориентации своих культур-
ных, научных и прочих подсистем, обнажает их зависимость от происходящих с людьми измене-
ний. 

Такая ситуация создает мощные стимулы для развития социальной философии. Подчеркнем, 
не философии вообще, а именно социальной философии, рассматривающей различные деятельные 
силы, средства и способности человека в проблемном поле и конкретной перспективе современно-
сти. Однако сама социальная философия оказывается в парадоксальном положении. Она должна 
показать картину происходящих в обществе изменений, но она — в своих методах и инструментах 
— претерпевает серьезную эволюцию. Обращаясь к социальной философии с интересующими нас 
вопросами, мы застаем ее в таком состоянии, когда она не может продемонстрировать нам готовые 
картины социальной реальности. 

Скажем, в последнее время в философии достаточно оживленно обсуждается тема «конца ис-
тории». Что это значит?  Прежде всего то, что в современных условиях представление об истории 
как о некой восходящей линии социального развития или хронологической таблице, где могут быть 
сопоставлены различные эпохи и культуры, оказалось малопродуктивным. Кроме того, устаревает 
и понимание истории в контексте ее противопоставления природе. Именно потому, что общество 
начинает влиять на биосферные процессы, природа перестает быть фоном исторической драмы и 
обнаруживает свою собственную историчность, многомерность своей эволюционности. Более того, 
она «заставляет» и общество взглянуть на себя как на особую форму эволюции, рассматривать раз-
витие своих средств деятельности — в частности техники — не в особой исторической логике, не в 
противопоставлении природным процессам, а в конкретной связи с эволюционирующими система-
ми разного характера и порядка.  

В плане содержательном это означает, что наше внимание должно быть готово переключить-
ся с определений истории как преобразования человеком внешнего мира на ее трактовку как само-
изменения человека. Самоизменения, конечно, понимаемого достаточно широко — как преобразо-
вания человеком не только «внутреннего» мира своего, но и различных, в том числе закрепленных 
предметно, схем своей деятельности. 

Последовательное развертывание этого тезиса заставит нас с самого начала отказаться от рас-
суждений о человеке в «общем виде», которыми оперировала классическая философия. Рассужде-
ния о самореализации человека, об изменении его «внутренних» и внешних сил и способностей не 
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имеют особого смысла, если они не характеризуют формы индивидного человеческого бытия, са-
моутверждения человеческой личности. Более того, толкования любых связей социального процес-
са оказываются неполными, если они не доводятся до уровня взаимодействий человеческих инди-
видов. Поэтому нужно особое внимание уделить личностному аспекту социального бытия. Скажем, 
проблемы деятельности, отчуждения ИЛИ личностной кристаллизации социальности в постинду-
стриальном обществе могут быть рассмотрены только через призму индивидного бытия людей, 
только через «проекции» этого бытия в социальные связи. Это как предмет и как средство проясне-
ния социально-философских вопросов. 

Такой взгляд на проблему личности в социальной философии определяет и отношения по-
следней с другими философскими и социально-гуманитарными дисциплинами. Для предлагаемой 
концепции социальной философии неприемлемы подходы, согласно которым она должна зани-
маться абстрактными социальными структурами, а непосредственное бытие человека, конкретные 
исторические и культурные его формы «отдаются» антропологии, истории, культурологии и т.д. 
Такое разделение труда неплодотворно прежде всего потому, что оно создает препятствия понима-
нию логики социального воспроизводства в непосредственной жизни людей, т.е. делает невозмож-
ным ответ на вопрос о непрерывности, связности социальных процессов во времени и простран-
стве. Социальная философия, рассматривая о с н о в н у ю  свою тематику, не может сдвинуть на 
периферию вопрос о человеке, о личности. Напротив, она ставит его в центр социального мировоз-
зрения и методологии. И это отнюдь не препятствует, наоборот, способствует развитию специаль-
ных антропологических, исторических или культурологических исследований: и для них возникают 
стимулы включать в свои особые подходы к человеческому бытию представления о реализуемости 
в нем (или отчужденности от него) социальных форм. Смысл разделения исследовательской дея-
тельности — не в том, чтобы какая-то дисциплина, скажем антропология, отделила свой предмет 
исследования (жизнь человека) от сложной, расчлененной и взаимосвязанной системы бытия людей 
описала его как самостоятельный объект. Он — в том, чтобы, определив свой предмет, собственные 
мерки описания человеческого бытия она могла включить в трактовку своего предмета связи, реа-
лизующие человеческое бытие, представить эти связи в формах, характеризующих человеческую 
природу или индивидность, онтогенез или филогенез человека. 

Само разделение исследовательской — как, впрочем, и всякой другой деятельности — это 
особая тема социальной философии. Она, в частности, показывает разные возможности и способы 
разделения и синтезирования деятельности людей. Социальная философия фиксирует переход от 
форм простой кооперации, обеспечивающей «суммирование» человеческих усилий, к формам, 
определяющим усложнение, «умножение» качеств деятельности и жизни людей и обслуживающих 
их вещей. Этот переход оказывается во многом решающим для обществ, вступающих в постинду-
стриальную эпоху. Он проявляется прежде всего в сфере объединения научных, духовных, творче-
ских усилий людей. И социальная философия делает его предметом специального методологиче-
ского анализа, использует его и для построения отношений с родственными социально-
гуманитарными дисциплинами, и для прогнозирования форм человеческой деятельности, ориенти-
рованных на проблему качества человеческой жизни.  

Социальная философия, определяя общественную обусловленность развития различных ти-
пов разделения и кооперирования человеческой деятельности, перспективы ее изменений, решает 
не только методологическую, но и мировоззренческую задачу. Она задает систему координат, «ри-
сует» картины социальной реальности, намечает ориентиры, благодаря которым человеческая лич-
ность может определять «траектории» своего жизненного поведения, создавать условия для своих 
начинаний. 

Современная социальная философия ориентирована на личность еще и потому, что она вклю-
чает ее в «условия игры», рассчитывает на нее как на силу, обеспечивающую сохранение и разви-
тие общества. Можно сформулировать иначе... Кому нужна социальная философия?.. Прежде всего 
тому, для кого личностная самореализация является жизненной необходимостью... И тому, кто хо-
чет что-то сделать... И тому, кто хочет что-то изменить в обстоятельствах своего существования. 
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Общество обращается к социальной философии, когда ему не ясны перспективы развития, ко-

гда оно испытывает потребность реформировать сложившуюся систему социальных связей, когда 
ему нужны новые средства для активизации человеческих сил, для использования культурных ре-
сурсов. Украина нуждается в такого рода социально-философской работе. Только не надо эту рабо-
ту подменять поиском готового результата, не надо конкретную методологическую деятельность и 
выстраивание мировоззрения подменять готовой социально-философской доктриной. 

Вопрос о пути Украины— это именно вопрос. Сама его постановка предполагает учет раз-
личных «измерений» социального процесса. Особенность общества и его культуры выявляется че-
рез сопоставление с другими обществами и культурами. Идея его развития оформляется в ходе 
углубляющегося осмысления его прошлого, в конкретном рассмотрении практических и духовных 
перспектив, в диалоге и споре с действующими теориями и идеологиями. Вопрос об особом пути 
Украины — это вопрос о перспективах ее развития в современном мире, т.е. в значительной мере 
— вопрос социально-философской разработки мировоззрения, анализа новых связей, возникающих 
между условиями и формами человеческой деятельности.  

Александрова О.С.  Сучасна дійсність розвивається досить динамічно, характер змін, що від-
буваються в глобальному середовищі, в тому числі і в українському перехідному суспільстві, но-
сить фундаментальний характер, що цілком природно і закономірно призвело до появи нових світо-
глядних проблем.  Для того, щоб не блукати в лабіринтах сучасних економічних, соціально-
політичних і духовних процесів і перспектив потрібна філософсько-світоглядна галузь знань, якою і 
є соціальна філософія. Соціальна філософія формувалася досить поступово, разом із становленням 
специфічних галузей знань: соціології, антропології, економічної теорії тощо. Виходячи з цього, 
соціальну філософію в широкому розумінні можна визначити як галузь філософії, що розглядає 
своєрідність суспільства (його відмінність від природи, специфіку становлення держави і влади, 
культури, моралі, релігії тощо), мету розвитку суспільства (суспільні ідеали, що закріплюються в 
суспільній психології і ідеології), напрямок суспільного розвитку (соціальна історія), перспективи 
розвитку людства (соціальне передбачення і прогноз). Таким чином, відображення явищ, що відбу-
ваються в житті людини і суспільства і є метою соціальної філософії. З огляду на складність, супе-
речливість і певну конфліктність подій, що відбуваються в сучасному суспільстві і світі, що неми-
нуче торкається буття кожної людини, на нашу думку, головне завдання сучасної соціальної філо-
софії ─ вихід на практичний рівень. В даному випадку мається на увазі те, що соціальна філософія 
повинна не тільки охоплювати розмаїтість теоретичних підходів, ставити за мету пошук толерант-
ного і плюралістичного відображення всіх явищ і подій в суспільстві, але й допомагати кожній кон-
кретній людині справитися з екзистенціальними проблемами її власного буття.  

Кривега Л.Д. Підсумовуючи плідну роботу нашого круглого столу, зазначимо, що ідея ціле-
раціонального управління та перетворення  умов суспільного буття на краще лежить в  підґрунті 
соціально-філософських  досліджень, обумовлених потребами автентичного самовизначення люди-
ни у соціальному просторі. Соціальна філософія є узагальненням теоретичних розмислів про осно-
ви суспільного  буття. Вона повинна бути спрямована  не тільки на з’ясування сутності соціальних 
явищ, процесу їх теоретичного осмислення в наукових розвідках,  але й  їх  адекватності плинним 
соціальним реаліям.  

 
SUMMARY 

This article  is devoted  to  modern social philosophy: problems, methodological tool, progress 
trends. Participants of « round table» are teachers of department of Philosophy  of  Zaporozhia national 
university expressed the opinion on the actual questions of social -philosophical reflection. 

 
ВІД РЕДАКЦІЇ 

Питання, що обговорювались учасниками «Круглого столу», безумовно актуальні. Важли-
вість проблематики соціальної філософії  було підкреслено на засіданні вченої ради ЗНУ 25.03.2008 
р., яка прийняла рішення про необхідність мати у вузі спеціальну кафедру – кафедру соціальної фі-
лософії та управління.  
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ЦІКАВА РОБОТА КИЇВСЬКОГО ФІЛОСОФА 
 

Розпад Радянського Союзу, що знаменував собою завершення, прямо скажемо, невдалого со-
ціального експерименту зробити багатомільйонну і багатонаціональну країну країною суцільного 
атеїзму, криза марксистсько-ленінської ідеології сприяли значному підсиленню впливу релігії на 
свідомість людей. Думається, що сьогодні ми маємо  всі підстави говорити про релігійний ренесанс 
принаймні у нових незалежних країнах, що утворилися на території колишнього СРСР. 

Тріумфальна хода релігії, що відвойовувала свої  позиції у атеїзму, супроводжувалась со-
ром’язливим мовчанням представників суспільнознавчої науки і філософів, яке затяглося на кілька 
років. Одни з них сподівалися, що все минеться, другі вважали, що нова ситуація ще не дає підста-
ви робити якісь глибокі висновки, треті, розуміючи складність проблеми, намагалися просто обми-
нути її. 

А проблема й справді виявилася надзвичайно складною. Релігія все більше проникала в життя 
молодих суспільств, впливаючи на розвиток всіх його основних сфер і, перш за все, на розвиток 
політичної, соціальної, духовної та й економічної. Треба було по-новому, глибоко осмислити цей 
феномен. Знайшлись і бажаючі задовольнити цю суспільну потребу. 

Ще в кінці ХХ сторіччя в Москві виходять монографія С.А. Токарева «Религия в истории 
народов мира»1; Д.М. Угриновича «Психология религии»2; учбовий посібник для студентів і аспі-
рантів гуманітарних спеціальностей В.П. Гараджі «Социология религии»3. Інститут філософії НАН 
України випускає колективну монографію «Релігія в духовному житті українського народу»4. Зго-
дом з’являються нові підручники з релігієзнавства5. 

Інакше кажучи, наукова думка створила достатню кількість мисленевих моделей, в яких від-
бивалися різні аспекти такого складного феномену як релігія. Слово було за філософами, які мали 
на озброєнні такий інструмент, як філософська рефлексія. І ось, нарешті, воно прозвучало: у 2007 
році Видавничий дім Асканія випустив цікаву роботу під назвою «Філософія релігії»6, автором якої 
є академік АН Вищої освіти України, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедрою 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ) Микола Васильович Попов. 

Робота складається з передмови, шести розділів, списку використаних літературних джерел, а 
також глосарію філософських та релігійних термінів. 

Знайомлячись з роботою М.В. Попова, відчуваєш, який величезний пласт літератури та дже-
рел прийшлося підняти її автору. 

В першому розділі – «Філософія та релігія як явища світової культури. Предмет філософії ре-
лігії» – розглядаються такі питання, як природа та культура, духовна культура, універсалії духовної 
культури, релігія та філософія в духовній культурі, релігія як світогляд, філософія як світогляд, сві-
тогляд та його історичні типи, відносини релігії та філософії, типологія релігійних систем, філософ-
ська критика релігії, предмет філософії релігії, основні напрями. 

Завершуючи розгляд питань першого розділу, М.В. Попов робить висновок: «Релігія не підв-
ладна суду науки, але знаходиться в компетенції наукового аналізу, оскільки в її витоках прихована 
первісна рефлексія людського життя, тобто те, що об’єднує її з філософією від початку свого вини-
кнення [6, 40]. 

Другий розділ – «Релігійна та філософська онтологія» – являє собою історичний нарис, в яко-
му розглядаються такі питання: суще як перша категорія релігії та філософії, проблема сущого-
буття в історії філософії релігії, проблема субстанції в старогрецькій філософії, проблема сущого в 
християнстві та в ісламі, релігійна філософія середньовіччя, Нового часу; філософська критика ре-
лігії, сучасна наука про онтологію світу та її релігійні оцінки; проблема релігійної есхатології. 
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«Ми живемо в світі, – зазначає професор М.В. Попов, – занадто складному, щоб його пізнати 

до остатку, а наші знання є відносними, у значній мірі гіпотетичними. Але необхідно мати людську 
гідність та обачитись для того, щоб поважати результати людської культури, результати наукового 
чи релігійного пізнання» [6, 92].  

Третій розділ – «Онтологічний статус «Бога» в теології» – включає розгляд семантичного, 
формально-логічного, традиційно-догматичного, гносеологічного підходів до визначення поняття 
«Бог», аналіз категорії «віра» як загальнокультурної універсалії та її аспектів, логічного змісту по-
нять «віра» та «знання», а також основ теологічної апологетики. 

Протиставлення віри та знання, – підкреслює автор, – не повинно бути контрпарним, діамет-
рально протилежним через їх спільну психологічну та прагматичну основу – духовність людини. 
Можна говорити про відмінність гносеологічних можливостей кожного члена цієї опозиції, які тра-
диційно склалися в ході історичного розвитку та взаємодії релігії та філософії як світоглядних форм 
культури. Аналіз показав, що понятійне визначення Бога можливе лише за умови врахування ре-
зультатів всіх чотирьох логіко історичних підходів до даної проблеми, тобто за умови їх теоретич-
ного синтезу» [6, 112]. 

Четвертий розділ – «Філософська та релігійна антропологія» – включає розгляд як релігією, 
так і філософією питань про походження та розвиток людини, про «природу» людини, єдність тіла 
та душі людини, конкретно-наукове розуміння природи людини, про сутність людини, сенс її буття, 
мету життя та стосунки з природою тощо. 

Завершуючи цей розділ розглядом питання про сенс буття людини та суспільства, М.В. Попов 
зазначає: «Сенси буття людини та суспільства можуть бути поєднані лише ідеєю гуманізму та ан-
тропоцентризму, тобто ідеями того світоглядного духовного змісту, якими постійно опікуються і 
релігія, і філософія. Але і гуманізм, і антропоцентризм не повинні розглядатися вузько, стосовно 
лише проблеми розвитку людського потенціалу, обсягу та характеру його діяльності, а в однаковій 
мірі розповсюджуватись на природне та соціальне довкілля через системний характер взаємодії 
людини та суспільства. Це стосується, в першу чергу, соціальних цінностей добра, моральної відпо-
відальності за все, що робиться людиною, нацією, народом. Це реалізується шляхом постійної бо-
ротьби між цінностями та анти цінностями суспільного життя, які  ніби повертаються до нас із но-
вими поколіннями людей і вимагають наполегливої організаційно-виховної соціальної роботи» [6, 
184-185]. 

П’ятий розділ – «Філософська та релігійна гносеологія й епістемологія» – присвячений розг-
ляду предмету гносеології та епістемології, типології людських знань, специфіки релігійної мови, 
характеристики наукової та філософської мови, сутності та особливостей релігійного пізнання, ре-
лігійної віри, розгляду проблеми «Богопізнання» в релігійній гносеології, виявленню змісту понят-
тя релігійної істини. 

Акцентуючи увагу на протилежностях філософської та релігійної гносеології та епістемології, 
автор в той же час застерігає: «І все ж ми не повинні беззастережно знецінювати релігійний досвід 
пізнання, виокремлювати лише однобічності чи перебільшення пізнавальних елементів. У цьому 
досвіді не все заслуговує на відкидання, заперечення або ж давнє зверхнє ставлення з позицій одно-
бічного раціоналізму. Дійсно, ми повинні повністю враховувати конкретний внесок та пізнавальні 
можливості всіх діючих агентів цілісного пізнавального  процесу, а саме: почуттів, розуму, інтуїції, 
психологічної волі та гносеологічної віри. На це звертає увагу багатовіковий історичний досвід ре-
лігійного пізнання. Відкидати його немає жодних достатніх підстав окрім живучих традицій недав-
нього минулого» [6, 239-240].   

Заключний, шостий розділ – «Філософська та релігійна аксіологія» – містить у собі розгляд 
предмету філософської аксіології, релігійних  цінностей, вітальних цінностей людини, соціально-
духовних цінностей людства, розгляд взаємозв’язку людських цінностей та релігії. 

Підкреслюючи значення людських цінностей як форми предметного буття людини, М.В. По-
пов зазначає: «Вони своєрідно втілюються у релігійному освоєнні дійсності. Якщо релігійне знання 
обмежується самопізнанням віруючою людиною свого зв’язку з Богом, то це можливе лише за умо-
ви надання їм цінностей. Через відсутність знань людина  визначає феномен віри як засіб компен-
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сації дефіциту знань в усіх галузях її життя та діяльності. У цьому процесі реалізується важлива 
гуманістична місія людської культури: людина творить культуру, а культура творить людину. Така 
закономірність функціонування культури реалізується у соціальному статусі релігії та її участі у 
творенні людини» [6, 281].   

Відповідно до вимог Булонської декларації рецензована робота розкриває історичні та філо-
софсько-теоретичні проблеми змісту та соціального функціонування релігії як специфічного світо-
гляду та феномену людської культури, характеризує сучасний стан взаємостосунків між релігією та 
наукою і філософією. Кожен розділ роботи супроводжується контрольними питаннями та завдан-
нями, а також рекомендованою літературою. Все це й дало цілком обґрунтовані підстави надати 
«Філософії релігії» М.В. Попова гриф Міністерства освіти і науки України, рекомендувавши в яко-
сті навчального посібника для вузів ІІІ-IV рівнів акредитації. 

Безумовно, як і всяка наукова або ж науково-методична робота, «Філософія релігії», поряд із 
своїми позитивними моментами, не позбавлена й певних недоліків. Зокрема, погоджуючись з М.В. 
Поповим у його розумінні релігії як частки культури, хотілось би зауважити, що, як така, релігія, 
очевидно, повинна мати не лише духовну компоненту, а й матеріальну. Про це, на жаль, в роботі 
нічого не говориться.  

І ще. Філософська рефлексія має за мету виявити єдине у всьому. Тож, думається, що робота 
значно збагатилася, коли б автором були розглянуті такі парні категорії, як релігійне буття і релі-
гійна свідомість, релігійний простір і релігійний час. Не завадило  б також проаналізувати релігій-
ний процес, виявити його джерела, рушійні сили та детермінанти оптимізації розвитку в Україні, 
що переживає свою трансформацію. 

Однак, зазначаючи це, ми пам’ятаємо про те, що будь-яку роботу слід оцінювати не по тому, 
що в ній не сказано і бажано сказати, а по тому, що вона в собі містить. А говорячи про філософію 
релігії», слід визнати, що доктор філософських наук, професор М.В. Попов провів колосальну ро-
боту і написав цікавий навчальний посібник, з чим ми від щирого серця поздоровляємо його, бажа-
ючи подальших успіхів. 
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