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І РОЗДІЛ 
ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА,  

АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО ТА ЕТНОГРАФІЯ 
 

В. Ю. МУРЗІН, В. Г. ШЛАЙФЕР  
САРМАТСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ  

ІЗ ЗІБРАННЯ МУЗЕЮ ІСТОРІЇ ЗБРОЇ У м. ЗАПОРІЖЖІ 
У Запоріжжі існує унікальний для України Музей історії зброї, де зібрані експонати, що да-

туються періодом від епохи доби каменю до часів Другої світової війни включно.  
Безумовно, одним з недоліків археологічної частини колекції є те, що речі придбані у випад-

кових осіб – тому з'ясувати точне місце їх знахідки, а також дані про іншій матеріал, котрий був 
виявлений разом з ними, практично неможливо. Проте переважає позитивний момент – адже речі 
залишаються в Україні і вони доступні для огляду численним відвідувачам Музею та для наукової 
обробки. 

Сьогодні ми хочемо ввести до наукового обігу три сарматські мечі та сарматський кинджал з 
кільцеподібними навершями.  

Свого часу А.М.Хазанов1 дійшов висновку, що такий тип зброї остаточно сформувався у сар-
матів (сармати – іраномовні кочові племена, що встановили свою гегемонію у Східній Європі після 
споріднених з ними скіфів) приблизно на початок ІІІ ст. до н.е. За його даними, основна маса таких 
кинджалів та мечів знайдена у Поволжі та пов'язана з пам'ятками сусловського часу (середньосар-
матський період), які він, як і інші дослідники, ототожнює з пам'ятками сарматських племен сіраків. 
На його думку, поява таких кинджалів та мечів на Північному Кавказі та у Північному Причорно-
мор'ї приходиться на І ст. до н.е. та обумовлена просуненням туди аорсів та сіраків2. 

Проте визначний дослідник сарматської історії та культури К.Ф.Смирнов наполягає, що про-
сунення сарматів у Північне Причорномор’я розпочалося вже у ІІІ ст. до н. е.3 Більш обережний у 
цьому питанні С.В.Полін, який прив'язує дату появи сарматів у Північному Причорномор'ї до сере-
дини ІІ ст. до н.е.4  

Як би там не було, вже на початку І ст. до н. е. сармати наближаються до східних кордонів 
Римської імперії, що проходили вздовж Дунаю. Славетний римський поет Публій Овідій Назон, 
який відбував у ті часи своє заслання у цьому, чи не найвіддаленішому кутку держави, згадує у сво-
їх листах (Листи з Понту: 1, 2, 75-85) «несамовитих язигів», «яких надихають луки, повні сагайда-
ки та коні, здібні до найдовших перегонів». Імператори Риму для нейтралізації сарматської загрози, 
як зазначає римський історик Тацит (Історія: 3,5), були змушені тримати напоготові поміж сучас-
ними Віднем та Будапештом чотири легіони. 

Незважаючи на те, що основним напрямком сарматської експансії був західний, сармати про-
являли досить високу активність і на сході. Так, разом з юєджами (китайське найменування східно-
іранських племен тохарів), вони взяли участь у руйнуванні Греко-Бактрийського царства. Невипад-
ково східний кордон розповсюдження кинджалів та мечів з кільцеподібним навершям доходить до 
Китаю5. 

У І – ІІ ст. н.е. починається також просунення сарматських племен на південь від Великого 
Кавказького хребта6. Вірогідно, рух сарматів у цьому напрямку проходив через Дербентський про-
хід, оскільки характерні для сарматських племен аланів катакомбні поховання виявлені поблизу 
сучасного м. Мінгечаур в Азербайджані. Серед знайденого в них поховального інвентарю зустрі-
чаються й типові для сарматів кинджали та мечі з кільцеподібними навершями7. Можна припусти-
ти, що саме ця територія була своєрідним плацдармом для сарматських вторгнень на територію 
Ірану.  

Єдиний відомий А.М.Хазанову8 кинджал сарматського типу з кільцеподібним навершям по-
ходить аж з Бахрейнських островів, що у Персидській затоці. Але зображення таких кинджалів та 
мечів відомі на іранських рельєфах та фресках – наприклад, на рельєфі з гробниці Антіоха І в Нім-
руд Дазі, котрий датується І ст. до н.е.9  

А далі, після такого короткого екскурсу щодо історії сарматських кинджалів та мечів з кіль-
цеподібними навершями, звернемося до експонатів Музею історії зброї, що пропонуються увазі чи-
тачів. 

1. Залізний цільнокований меч довжиною 65,5 см (Рис. 1, 1). Довжина клинка – 53 см. Діа-
метр кільцеподібного навершя 3,8 см. Клинок дволезвійний, звужується лише у останній третині 
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леза. Руків'я у перетині овальне, його ширина 2 см. Перехрестя прямокутне, його довжина 6,2 см, 
ширина 0,4 см. Ширина клинка біля перехрестя 5,6 см. 

Згідно А.М. Хазанову10, мечі таких розмірів зустрічаються досить рідко і становлять лише 
близько 2% від врахованих їм сарматських мечів. Зрозуміло, що після публікації А.М. Хазанова кі-
лькість подібних зразків сарматської зброї збільшилася, але ми гадаємо, що ця обставина незначно 
вплинула на його статистичні підрахунки. 

2. Залізний цільнокований меч довжиною 48,5 см (Рис. 2, 1). Довжина клинка – 36,3 см. Діа-
метр кільцеподібного навершя 3,5 см. Клинок дволезвійний, за формою нагадує перший меч. Рукі-
в'я у перетині овальне, його ширина біля перехрестя 3,3 см. Перехрестя прямокутне, його довжина 
5,8 см, ширина 0,4 см. Ширина клинка біля перехрестя 4,8 см.  

3. Залізний цільнокований меч довжиною 44,8 см (Рис. 1, 2). Довжина клинка – 30 см. Діа-
метр кільцеподібного навершя 5 см. Клинок дволезвійний, за формою нагадує витягнутий рівнобе-
дрений трикутник. Руків'я у перетині овальне, його ширина 2,7 см. Перехрестя прямокутне, його 
довжина 7,2 см, ширина 1,2 см. Ширина клинка біля перехрестя 4,2 см. На клинку збереглися зали-
шки дерев'яних піхв. 

Як зазначає А.М.Хазанов11, сарматські мечі з кільцеподібними навершями розміром 40-50 см 
становлять більшість серед відомих, а саме близько 40%. 

4. Залізний кинджал (Рис. 2, 2) довжиною 34,6 см. Довжина клинка 20,7 см, його найбільша 
ширина – 3,4 см. Лезо трикутне, як у попереднього меча. Діаметр навершя – 3,3 см. Перехрестя 
прямокутне, виготовлено у вигляді бронзової обойми шириною 2 см. 

А.М.Хазанову12 були відомі лише два кинджали з бронзовими перехрестями. Це кинджал з 
Моздокського могильника на Північному Кавказі та вже згадуваний кинджал з Бахрейнських ост-
ровів. Проте, на відміну від нашого екземпляру, у двох останніх випадках з бронзи були виготовле-
ні не тільки перехрестя, а й кільцеподібні навершя. 

Що стосується визначення часу речей, що публікуються, то їх точне датування навряд чи мо-
жливе, оскільки дані про комплекси, в яких вони були знайдені, відсутні, а датування за принципом 
аналогій значно утруднено великою однотипністю сарматських мечів та кинджалів з кільцеподіб-
ними навершями. Тому ми пропонуємо віднести їх до часу найбільшого поширення таких мечів та 
кинджалів, а саме до ІІ ст. до н.е. – ІІ ст. н.е.  

                       1          2                1               2 

   Рис. 1            Рис. 2 
Рис. 1. Сарматські мечі з Музею історії зброї. Рис. 2. Сарматські меч та кинджал з Музею історії зброї. 
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SUMMARY 
Sarmat swords and a dagger from the collection of the Museum of history of weapon in Zaporozhye 

dated in the limits of II B.C. – II A.D. have been investigated in the article. 
 

Ю. О. ПАЗИНІЧ  
ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ  

ЗА ГЕТЬМУВАННЯ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО:  
СВІТОГЛЯДНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ 

Надзвичайно важкий процес зведення споруди української національної держави вимагав від 
Б. Хмельницького та його соратників неординарного мислення та неабияких зусиль. Адже потрібно 
було враховувати чималу низку питань та визначити оптимальні шляхи державотворчої роботи: по-
перше, наявні ресурси та можливості, кадровий потенціал, рівень суспільної свідомості, народні 
традиції, звичаї тощо; по-друге, політичний досвід сусідніх країн, передусім Польщі, та, можливо, 
Литви, Швеції, Росії.  

В середині XVII ст. ідея створення незалежної козацької держави не була поширена через 
тривалу перерву у процесі національного державотворення, деформування самосвідомості україн-
ської еліти та низки стереотипів. Каталізатором якісних зрушень в суспільній свідомості українців 
стала Визвольна війна [6, с.164]. Розглядаючи розвиток державної ідеї серед українців у середині 
XVII ст., та пріоритетів подальшого розвитку держави серед політичних угруповань, слід зазначи-
ти, що до 1648 р. була вироблена лише ідея обмеженої автономії і то в узагальненій формі: програ-
ма незалежної Української держави не була створена. Як зазначає В. Липинський, у той час «Ко-
заччина не будує власної держави; вона ще не бачить потреби організувати для оборони власної 
землі в окремий державний організм усю свою націю; вона має надію забезпечити свої класові ін-
тереси і закріпити за собою матеріальні здобутки революції в державі польській» [4, с.83]. Повста-
нці «…не мали наміру добиватися повного розриву з Річчю Посполитою. Радше йшлося про забез-
печення умов для автономного функціонування Війська Запорозького на землях, які були традицій-
ним ареалом розселення українського козацтва, та гарантії вільного віросповідання «руського» на-
роду під зверхністю Корони Польської» [2, с.749]. Тільки в 1649 р. уперше була сформульована на-
ціональна державна ідея: створення незалежної соборної держави в етнографічних межах України. 
Більшість вчених називає конкретну дату, а саме лютий 1649 р. [9; 3; 11].  

Спробуємо навести аргументи, які дозволяють зробити висновок про зміни уявлень Б. Хме-
льницького щодо подальшого становища України. Розглянемо деякі уривки з «Щоденника В. Мяс-
ковського про поїздку комісарів польського уряду до Богдана Хмельницького». Так, 20 лютого 
1649 р. була утворена комісарська рада, яка одноголосно вирішила віддати Б. Хмельницькому пра-
пор і булаву, щоб «піддобрити» такою королівською милістю, які він прийняв «не з великою охо-
тою» і забажав покарання Чаплицького і Вишневецького, як таких, що дали привід до всіх бунтів і 
кровопролиття [15, с.151-152]. 22 лютого Б.Хмельницький промовив польським послам : «Правда, 
що я людина мала і нікчемна, але бог судив мені бути єдиновладцем і самодержцем руським» [15, 
с.153-154]. 23 лютого 1649 р. спроби домовитися і обіцянки польської делегації викликали наступ-
ну реакцію Б.Хмельницького: «Марні слова! Багато було часу для переговорів зі мною… Тепер уже 



     2010                                                                                                     КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК 

 9 

не час: мені вдалося зробити те, про що я ніколи і не думав, а згодом покажу, що я замислив. 
Виб’ю з лядської неволі народ руський. Раніш я воював за завдані мені шкоду і кривду, тепер буду 
битися за нашу православну віру. Вся чернь по Люблін і Краків допомагатиме мені у цій справі… 
Не піду воювати за кордон, шаблі на турків і татар не здійму; досить маю на Україні, Волині і По-
діллі. Тепер вдосталь у мене вигід і багатства в моїй землі і в моєму князівстві, що простягається по 
Львів, Холм і Галич; а ставши над Віслою я скажу дальшим ляхам: сидіть, мовчіть, ляхи!» [15, 
с.154; 1; ]. (курсив наш. – Ю.П.) 

Отже, ця промова Б. Хмельницького польським послам, як інформація з вищеназваного дже-
рела дозволяє нам зробити висновок, що до лютого 1649 р. Б. Хмельницький не ставив собі за мету 
створити незалежну державу, а лише реформувати політичну систему Речі Посполитої з метою здо-
буття козацької автономії та зрівняння в правах із Литвою та Польщею. В своїх діях у цей час він 
переважно керувався помстою за завдану йому кривду та народним незадоволенням польською по-
літикою. Однак його промова у Переяславі у лютому 1649 р. щодо звільнення українців від польсь-
кої влади, а тим більше заява про самоусвідомлення себе як обраного богом руського самодержця 
свідчить про зародження у нього не лише державницької ідеї, а і про його спроби обґрунтувати ле-
гітимність своєї влади. Вважаємо, що перші його самостійницькі ідеї свідчать про початок нового 
етапу у формуванні політичних вимог Б. Хмельницького: намір створити незалежну від влади поль-
ського короля й соборну Українську державу в етнічних межах проживання українського народу. 

Відмовившись від псевдодемократичних принципів (генеральні ради, як демократичний ін-
ститут), завдяки яким розвивалися анархо-охлократичні тенденції, Б. Хмельницький став впрова-
джувати ідею централізації управління, пріоритетність типової для Європи монархічної форми пра-
вління та спадкоємності гетьманської влади. Для пояснення змін у політичній свідомості Б. Хмель-
ницького треба враховувати два фактора, як внутрішній, так і зовнішній.  

Першим фактором слід виділити особливості сприймання політичного образу правління но-
воствореною державою українською елітою і «чернью». За влучною оцінкою В. Липинського, 
«…без сталого, непорушного, дідичного монархічного принципу верховної влади, вона (еліта) ки-
неться зараз до боротьби між собою за цю владу; що в цій боротьбі вона знесилиться, переріжеться, 
та розложиться в кінці на свої складові елементи, під впливом різних культур виховані і ще проце-
сом довгого життя в своїй власній державі не об’єднані». Тоді як «чернь» віддавала перевагу мона-
рхічній, самодержавній владі царя і «ніколи не погодиться на витворену по польським республікан-
ським зразком владу старшинської олігархії» [4, с.248]. 

Другим фактором було те, що в тогочасній Європі поняття «держава» майже ототожнювалося 
з «монархом» і «династією», яку визнавали європейські монархи. Кордони країни визначалися тим, 
наскільки далеко простягалась влада монарха. Політична влада короля досягала тієї общини, на яку 
його влада поширювалася. Як правило, порубіжжя між різними володіннями ніхто не займав. Проте 
чітких окреслень територій ще не було, і кордони були «крихкі» та нечіткі. Отже, до кінця XVII ст. 
в політичній свідомості «держава» і «государ» сприймалися як єдине поняття, а в XVIIІ ст. відбу-
лось відокремлення цих понять.  

Справа в тому, що у XVII ст. в Європі, де панував принцип «немає землі без монарха» [5, 
с.166], до тих пір, поки землі залишалися без монарха, вони сприймалася світовою спільнотою, як 
нічиї. Виняток міг мати місце за умови, якщо будь-який монарх візьме ці землі під свою протекцію. 
Т. Парсонс відмічає, що в суспільствах ранньої стадії модернізації люди розглядалися як «піддані» 
монарха, яким традицією зазначено бути підлеглими його владі [8, с.3]. Тому Б. Хмельницький, ус-
відомлюючи неможливість самостійного збереження української державності, був вимушений шу-
кати сюзерена. Неналежність українського гетьмана до монаршої (княжої, королівської) крові стало 
однією з головних причин того, що новостворена Українська держава не була визнана жодною кра-
їною. Тому зрозумілою була спроба Хмельницького у 1650 р. для законності влади вирішити це пи-
тання через шлюб – одружити свого сина з молдавською принцесою, донькою Василя Лупула – 
Розандою. Інформація про такі заходи Б.Хмельницького, що наведена у джерелах [10, с.196], дає 
нам підставу стверджувати про серйозність планів гетьмана та прискіпливого виваженого обґрун-
тування своїх намірів. 

Відсутність монархічної влади в будь-якій державі XVII ст. чи лише ослаблення королівської 
влади вело до послаблення всієї держави. «Обставини боротьби з Польщею за незалежність сприя-
ли утвердженню орієнтацій на монархізм. Потреба мати міцну владу… зумовила визрівання у сере-
довищі старшинства монархічних уявлень, звернених уже до інституції гетьманства… Підґрунтям 
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монархізму за доби України-Гетьманщини стала абсолютна влада гетьмана під час військового по-
ходу… Гетьман свою владу воєначальника поширював і на нові сфери українського суспільно-
політичного життя» [12, с.185].  

Необхідно розглянути ще один дуже важливий аспект державотворення. Він безпосереднє 
стосується державної традиції, а саме, для того, щоб легітимізувати свої державницькі амбіції,        
Б. Хмельницькому необхідно було знайти той логічний зв’язок з минулим, який би надавав законне 
право на ці землі. В контексті світового світосприйняття тогочасному суспільству необхідно було 
відшукати у минулому пояснення прецедентам сучасності. Тому Б. Хмельницький «неодноразово 
звертався до уроків минулого для обґрунтування територіальних претензій України на свої етнічні 
землі» [6, с.167]. Ось чому його завданням стало довести, що Українська держава має всі законні 
права на цю територію, як безпосередня спадкоємниця Київської Русі. 

У козацький рух не влилася знать, тому що вона, будуючи своє майбутнє досить прагматично 
і кон’юнктурно, вже втягнулася в польські інтереси. Тому козацький рух не очолив той, хто міг би 
пред’явити династичні права на легітимність державного будівництва після відокремлення україн-
ських земель від Польщі. Як бачимо, в Україні не було того, що було у литовців, поляків, угорців, 
молдован тощо – не було потенційного монарха, якого б визнав світовий політикум, не було націо-
нально відповідальної аристократії, знаті. Традиційно для Європи авторитет княжого імені виходив 
з уявлень про легітимність влади, санкціонованої Богом, князь був носієм вищого права в силу сво-
го народження. Цей титул не можна було ні купити, ні заробити, ні отримати від короля, – він пере-
ходив лише від батька до сина і взагалі сприймався світовою спільнотою як незаперечний абсолют. 

Зазначимо, що Б. Хмельницький на початку повстання керувався народним незадоволенням, 
а не стратегічними планами. Самостійно перемогти поляків було майже неможливо, до того ж неві-
домо, як після перемоги українці зможуть уживатися з поляками-сусідами. Навіть у разі отримання 
незалежності Україною, перед Хмельницьким поставало питання щодо подальших дій, бо він не 
мав досвіду керування державою. Без сумніву, він потребував допомоги інших, а жодна країна не 
бажала надати таку допомогу.  

Дипломатичні кроки Б. Хмельницького по визнанню українського державного утворення не 
закінчилися успіхом. Цьому заважало, окрім того, що він не був княжого роду, декілька чинників: 
по-перше, авторитет Польщі в Європі був досить високим; по-друге, конфлікти Польщі з Росією і 
Туреччиною; по-третє, Україна, цей «неспокійний уламок», міг не підкоритися і перенести смуту в 
іншу державу. До того ж, у Б. Хмельницького не вистачало сил, бо його армія була нерегулярна, і 
казни, щоб можна було розрахуватися за військову допомогу. Наприклад, татарам Хмельницький 
міг запропонувати лише грабіж Польщі. Звичайно, за таких умов європейські держави не могли ви-
знати Україну самостійною державою. Усвідомлюючи безперспективність війни з Польщею, Б. 
Хмельницький розпочинає шукати сильного союзника, на роль якого найбільш підходила право-
славна Росія. 

Навколо гетьмана Б.Хмельницького серед старшини існувало три політичних угрупування, 
яким дала влучну оцінку Н. Яковенко [16, с.203-207]. Перша група – знатне військове товариство – 
реєстрова або старовинна старшина Війська Запорозького довоєнних часів: І. Богун, К. Бурлай, 
Ф. Вешняк, І. Волевач, Я. Воронченко, М. Гладкий, І. Голота, Ф. Джеджалій, Л. Капуста, Р. Катірж-
ний, Я. Клиша, Ф. Лобода, Л. Мозиря, М. Нестеренко, брати Нечаї, Т. Носач, М. Пушкар, С. Савич, 
В. Томиленко, Б. Топига, І. Федорович, І. Чарнота, П. Шумейко та інші [16,204]. Не дивлячись на 
антипольську спрямованість, вони не виключали і порозуміння з Річчю Посполитою в разі досяг-
нення вигідних домовленостей. За словами Н.Яковенко, результатом війни, в їх розумінні, мала 
стати автономія козацької території під покровительством будь-кого – московського царя, турець-
кого султана чи польського короля, що «відповідало звичаям збройного найманства – служити ша-
блею тому, хто більше платить». Переважно цю групу старовинного козацтва складали соратники й 
ровесники Б.Хмельницького, з власним досвідом старшинування, які нелегко сприймали посилення 
гетьманської влади, і навіть деякі з них самі претендували на гетьманську посаду. І саме представ-
ники цієї групи після смерті Б.Хмельницького першими почали розвалювати створену Українську 
державу, не навчившись підпорядковувати їй власні амбіції чи інтереси [16, с.206]. 

Другу групу становили шляхтичі, які до війни не були пов’язані з козацтвом, але перейшли на 
бік Б. Хмельницького, керуючись почуттям національної солідарності, полегшуючи свій вибір при-
ятелюванням із реєстровою старшиною – С. Кричевський, Ю. Немирич, І. Виговський та інші. 
Представники покозачених шляхтичів претензії на гетьманську булаву не пред’являли. До смерті  
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Б. Хмельницького характерна для неї «антипольська затятість», а після смерті гетьмана, розчарува-
вшись у злуці з деспотичною Москвою, що було неприйнятним для них, вихованих на цінностях 
«шляхетської демократії» Речі Посполитої, міняють орієнтацію на спробу порозуміння з поляками. 
Так, в жовтні 1658 р. гетьман І.Виговський домовився не розпочинати воєнних дій з Річчю Поспо-
литою та дотримуватися кордону по р. Горинь. З листопада він і Ю. Немирич працюють над мож-
ливістю реалізації Гадяцького договору, згідно з яким Україна на певних умовах входила до складу 
федерації Речі Посполитої. 

Третю групу складали вихідці з міщан, козацької черні й селян, які під час війни стали вож-
дями козацької армії – А. Кисіль, С. Пободайло, І. Ганжа, М. Кривоніс, І. Брюховецький, а заможні 
представники Я. Сомко, І. і В.Золотаренки, М. Небаба злилися зі старовинною старшиною. Вони 
характеризувалися явно антипанською спрямованістю, виступали проти посилення гетьманської 
влади і представляли собою скоріше анархічний елемент в державі, що знаходило підтримку серед 
черні Гетьманщини та на Запоріжжі. 

Символом майбутнього розбрату, за словами Н. Яковенко, може сприйматися старшинська 
рада травня 1653 р. по обговоренню можливості турецького протекторату, на якій викреслились три 
партії: одна група підтримувала союз із Туреччиною, друга виступала за переговори з Річчю По-
сполитою, а третя орієнтувалася на Москву [16, с.207]. Однак остаточне рішення мав прийняти 
Б. Хмельницький. 

Б. Хмельницький у грудні 1650 р. заручився підтримкою турецького султана, про що свідчить 
Грамота Мохамеда IV до українського гетьмана про готовність прийняти його і Військо Запорізьке 
під свою протекцію [7, с.585-590]. Вдало розіграна Хмельницьким турецька карта перед Москвою 
прискорила процес прийняття нею України під свою руку. Справа в тому, що гетьман проводив пе-
реговори з російським царем, а також з Московським патріархом Никоном з проханням поклопота-
ти перед царем про надання козакам військової допомоги проти поляків і про прийняття під своє 
покровительство. Такий факт підтверджується, наприклад, листами Б. Хмельницького від 9 і 12 
серпня 1653 р. [7, с.182-184].  

Прихильники переходу під «велику руку» російського царя з метою утворення військово-
політичного союзу, в якому Україна б зберегла свій суверенітет, передбачали не «возз’єднання», а 
«входження» на певних умовах до складу Росії української держави. Прийнявши у 1654 р. протек-
цію московського царя Олексія Михайловича, Б.Хмельницький мав здійснювати керівництво Геть-
манщиною на умовах україно-російського договору – «Березневих статей». Однак вже на Переяс-
лавській раді відбулася перша несподіваність для української сторони. Каменем спотикання стала 
присяга: українці присягнули царю на вірність, а цар – ні. За висловом царського представника Бу-
турліна, не личить монарху присягу давати, нема такої традиції. 

Опинившись під владою Росії, яку українці не вважали своєю Батьківщиною, і за умов поси-
лення протиріч з Москвою, гетьмани не виключали можливості вибору іншого суверена. На думку 
Т. Чухліба, українські політики, зважаючи на суперництво сильніших сусідніх держав, протягом 
більш ніж півстоліття були вимушені лавірувати між ними, переходити з одного боку на іншій, від-
мовлятись від одного суверена на користь іншого [14, с.360]. Політика зміни козаками володаря-
сюзерена надавала можливість українським лідерам отримати більші вольності та привілеї та дося-
гти найбільш вигідне становище для українських земель на міжнародній арені. Це було характерно 
для тогочасній Європи, коли в разі невиконання сюзереном своїх обіцянок, порушення наданих сво-
їм залежним прав і вольностей, незахисту підлеглої йому території від військової загрози, за васа-
льнозалежним залишалось право вільного вибору іншої протекції. «Тверезий політичний розраху-
нок, а, отже, і можлива та «безболісна» відмова-зрада від складеної присяги васальнозалежного 
правителя на користь іншого протектора все більш утверджувалися в міждержавних стосунках XVI 
– XVII ст.» [13, с.154]. Не винятком стали і українські гетьмани, які, починаючи з Б. Хмельницько-
го, розглядали питання щодо зміни свого протектора.  

Так, Б. Хмельницький вже у кінці 1655 р. розпочинає дипломатичні відносини з шведським 
королем Карлом Х, турецьким султаном Мехмед-Гіреєм IV, таємні відносини з польським королем-
вигнанцем Яном Казимиром, однак у 1656 р. Росія різко змінила пріоритети зовнішньої політики: 
оголосила війну Швеції, яка претендувала на балтійське узбережжя, та розпочинає 22 серпня      
1656 р. мирні переговори з Річчю Посполитою, причому не допустивши до них українську делега-
цію і не повідомивши про їх зміст. Тому з листопада 1656 р. Б. Хмельницький проводить активну 
дипломатичну діяльність: підписує договори з Швецією, Семиграддям, Волощиною, Австрією, Мо-
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лдовою та Кримом; поновлює демонстративні переговори з Польщею і Туреччиною. Однак, врахо-
вуючи існування полярних зовнішньополітичних орієнтацій в середині українського суспільства, це 
служило підґрунтям для братовбивчої війни між їх прихильниками [16, с.250]. З 1658 р. в Україні 
починається період «Руїни».  

Отже, Українська козацька держава зародилась на зразок Запорозької Січі як демократична 
республіка. При так званому «архаїчному демократизмі» України в ній формально визнавалися су-
веренні права на владу в державі за більшістю громадян й виборність органів влади. Однак процес 
формування української держави супроводжувався поступовим зміцненням прерогатив гетьмансь-
кої влади і зародженням ідеї монархізму у Б. Хмельницького, а також обґрунтування наслідування 
державницьких традицій Київської Русі.  

На нашу думку, появу Української держави в середині XVII ст. слід вважати відновленням 
української державності, яку було втрачено після Київської Русі (за винятком Галицько-
Волинського князівства). Перебуваючи декілька століть під чужоземним пануванням, Україна за-
знала багато втрат, але, головне, що втратила українську еліту – князів, що могли б династичними 
правами легітимізувати процес державотворення та його результат – окрему, самостійну українську 
державу. 

Зазначимо, що вибух у 1648 р. Визвольної війни українського народу не був випадковим. В 
середині XVII ст. Європа вступала в новий етап розвитку, для якого було характерне створення на-
ціональних держав і утвердження буржуазних відносин. Проте на відміну від інших держав, ново-
створена Українська держава не була визнана світовою спільнотою. На нашу думку, однією з голо-
вних причин цього була відсутність в ній потенційного монарху. Отже, основна суперечність – це 
боротьба двох протилежних тенденцій: з одного боку, демократизм і виборність усіх органів влади, 
з другого, намагання Б. Хмельницького створити сильну монархічну одноосібну державу та переда-
ти владу у спадок. 

В умовах трансформації політичної системи і перехідних етапах будь-якої держави більш 
ефективним виявляється авторитарний стиль керівництва та побудова чіткої вертикалі влади. Саме 
це й намагався зробити Б. Хмельницький і приклав максимум зусиль для реалізації монархічних 
ідей з метою збереження набутої державності.  
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SUMMARY 

The article is divided to the process of formation and transformation of Ukrainian independent state-
building idea.  

В. М. КОНСТАНТІНОВА  
ЕТНІЧНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ  

МІСТ ТАВРІЙСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст. 
Однією зі специфічних, а то й визначальних рис такої важливої складової Російської імперії, 

якою була Таврійська губернія (найпівденніша губернія європейської частини імперії), чи не всі 
дослідники, які звертаються до історії цієї адміністративно-територіальної одиниці, називають над-
звичайну етнічну строкатість. Відповідна теза ставала і стає підґрунтям, посилкою для вельми різ-
нопланових висновків і узагальнень. Втім, більшість дослідників, які пишуть про другу половину 
ХІХ – початок ХХ ст., обмежується самою констатацією факту поліетнічності Тавриди, або ж опе-
рує даними щодо етнічного складу окремих населених пунктів чи щодо чисельності того чи іншого 
етносу в губернії.  

Статистичні джерела, в тому числі й опубліковані, часто використовуються вельми вибірково, 
епізодично, що не дає можливості побачити детальну, і в той же час загальну і цілісну картину ет-
нічного складу населення губернії і тим більше — населення міського. Доволі недостатньо викори-
стовуються інформативні можливості навіть такого надзвичайно цінного джерела, яким є матеріали 
Першого загального перепису населення Російської імперії 1897 р.: із 358 проаналізованих нами 
наукових статей, присвячених тим чи іншим аспектам історії Тавриди другої половини ХІХ –
 початку ХХ ст., лише у 47 згадується зазначене джерело, та й то наводиться головним чином лише 
2 – 3 цифри, одержані з Перепису. Ширше матеріали Перепису використані в доволі нечисленних 
дисертаційних працях (авторства В.В. Бобкова, В.В. Дмитрієва, Н.О. Котової, Л.Л. Левченко, 
А.Х. Маргулова, О.М. Марченка, С.Б. Надибської) присвячених історії міст Південної України, до 
якої і входила Таврійська губернія [1-7]. При цьому важливо відмітити, що далеко не всі з цих робіт 
включають дані саме про Тавриду. Тож головне завдання нашої розвідки як раз і полягає в система-
тизації тих матеріалів Перепису, які стосуються етнічного складу міського населення Таврійської 
губернії.  

На відміну від матеріалів по 18 губерніям Російської імперії, опублікованих до 1902 р., мате-
ріали Першого загального перепису населення Таврійської губернії були надруковані за дещо видо-
зміненою схемою, що обумовлювалось передусім браком коштів. Відтак, тут наводяться дані сто-
совно всього наявного населення, без поділу його (за виключенням 1 таблиці), як раніше, на по-
стійне і тимчасове, і без виокремлення статистики щодо іноземних підданих. Здійснене у 1904 р. 
Центральним Статистичним Комітетом видання матеріалів Першого загального перепису населен-
ня по Таврійській губернії містить 25 обов’язкових таблиць, передбачених новим планом Особливої 
Наради («Наявне населення і населення постійне»; «Розподіл населення за господарствами і їхній 
склад»; «Розподіл населення за статтю, віком (по роках) і письменності»; «Діти молодше одного 
року по місяцях віку»; «Розподіл населення за сімейним станом і віковими групами»; «Розподіл на-
селення за становими групами і місцем народження»; «Розподіл не місцевих за місцем народжен-
ня»; «Розподіл населення за станами»; «Розподіл населення за письменністю, освітою, становими і 
віковими групами»; «Розподіл населення за становими групами і сімейним станом (по губернії і 
найважливішим містам)»; «Розподіл населення за віросповіданням»; «Розподіл населення за рідною 
мовою»; «Розподіл населення за віросповіданням та рідній мові»; «Розподіл населення за рідною 
мовою, письменності та вікових групах (по повітах з містами і найважливіших міста)»; «Розподіл 
населення за сімейним станом і рідній мові (по губернії і найважливішим містам)»; «Розподіл осіб, 
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що мають фізичні вади, за віковими групами»; «Розподіл осіб, що мають фізичні вади, за рідною 
мовою»; «Розподіл осіб, що мають фізичні вади, за становими групами»; «Розподіл населення за 
групами занять (по повітах і містах)»; «Розподіл населення за групами занять (по народностям, на 
основі мови)»; «Розподіл населення, що займається сільським або кочовим господарством, рибальс-
твом і полюванням, за побічними промисловими заняттями (по повітах з містами)»; «Розподіл на-
селення за рідною мовою, станами і статками»; «Розподіл населення за віросповіданнями і десяти-
річними віковими групами»). Крім того, до видання увійшли ще кілька «додаткових» таблиць: «За-
главна (по повітах з містами і по містах) із зазначенням площі, щільності населення і відсотку пи-
семних»; «Звідна — склад наявного населення обох статей (по повітах з містами і по містах) із роз-
поділом за місцем народження, станами, віросповіданням та рідній мові»; «Чисельність населення 
за десятирічними віковими групами». Таблиця 20 подана в дещо зміненому, в порівнянні з вимога-
ми Особливої Наради, вигляді і містить дані про розподіл населення губернії за групами занять і 
віком.  

Сам редактор Центрального Статистичного Комітету А.[О.(?)]Я. Мосевич вже на другій сто-
рінці своєї вступній статті до видання (короткого огляду цифрових даних перепису) підкреслив 
«виключну різноманітність» народностей губернії, додавши, що «строкатість населення» Кримсь-
кого півострова [...]завжди становила його специфіку [8, с. IV]. В підтвердження цієї тези редактор 
навів таблицю, в якій, між іншим, підраховане і відсоткове представництво населення в містах «по 
народностям на основі рідної мови»: 

Народності В губернії В містах 
«Руські» 70,80 % 59,70 % 

«Великоруси» 27,90 % 49,10 % 
«Малороси»  42,20 % 10,40 % 

У 
тому 
числі Білоруси 0,70 % 0,20 % 
Поляки 0,70 % 2,20 % 
Чехи 0,10 % 0,10 % 
Болгари 2,80 % 0,30 % 
Молдавани (румун.) 0,20 % 0,10 % 
Німці 5,40 % 1,40 % 
Греки 1,30 % 3,60 % 
Вірмени 0,60 % 2,20 % 
Цигани 0,10 % 0,10 % 
Євреї 3,80 % 11,80 % 
Естонці 0,20 % 0,20 % 
«З рідн. татар. з»:   
Татари 13,0 % 14,20 % 
Караїми та частина іудеїв 0,60 % 3,0 % 
Турки 0,20 % 0,30 % 
Інші 0,20 % 0,30 % 
Всього, осіб 100 % (1.447.790) 100 % (289.816) 

Далі Мосевич помістив спостереження стосовно окремих етносів, представлених у краї. На-
жаль, майже всі узагальнення зроблені на рівні губернії чи повітів, без акцентування уваги на пред-
ставництві етносів у містах. Виключеннями є зауваження, що «вірмени найбільшою своєю части-
ною належать до міського населення (6.389 осіб)», а при тому, що загалом у губернії нараховується 
1.121 італієць, 816 з них мешкають безпосередньо у місті Керч [8, с. Х]. 

Даючи характеристику конфесійному складу населення, редактор зауважив, що більшість іу-
деїв і караїмів є мешканцями міст [8, с. XIV]. 

Важливими є дані щодо співвідношення чоловічого і жіночого міського населення за етніч-
ною ознакою. Так, на 1000 осіб чоловічої статі відповідного етносу у містах Таврійської губернії 
нараховується: росіянок — 915 (при цьому в повітах — 895), українок — 531 (в повітах — 953), бі-
лорусок — 514 (867), полячок — 206 (813), чешок — 828 (928), болгарок — 356 (971), молдаванок 
— 322 (680), німкень — 766 (990), гречанок — 766 (620), вірменок — 800 (650), циганок — 795 
(942), єврейок — 895 (958), естонок — 487 (929), татарок — 864 (848), турчанок — 90 (205). Зага-
лом же по губернії на 1000 чоловіків припадає 898 жінок, тоді як у містах — 811, а в повітах — 921. 
Велику диспропорцію щодо ряду етносів (поляки, молдавани, греки, турки та інші) Мосевич пояс-
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нював тим, що вони «являють собою випадковий елемент населення губернії [8, с. XVII]. Як випли-
ває з контексту, диспропорція у відсотковому представництві в містах і повітах жінок деяких етно-
сів пояснюється, між іншим, перебуванням у ряді міст значної кількості військових і прагненням 
молодих людей знайти роботу в містах.  

Оскільки етнічний склад населення при проведенні перепису визначався лише на підставі да-
них про рідну мову, вельми важливими є дані щодо конфесійної приналежності носіїв окремих мов 
у містах [8, с. 102 – 103]: 
    Віросповідання 
 
 
 
«Групи мов» 

Православні 
та єдинові-
рці 

Старообря-
дці та ті, 
хто відхи-
ляється від 
православ’я 

Вірмено-
григоріани 

Вірмено-
католики 

Римо-
католики  

Лютерани «Рефор-
мати» 

Баптисти 

 ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

В містах 99015 81238 819 790 2902 2308  479 6944 2411 2323 1562 33 50 5 1 
І. «Руські» 9180

1 
7619

4 
819 790 30 19  5 336 234 123 116 – 2 – – 

російська 71705 65523 799 777 30 19  5 313 226 120 114 – 2 – – 
українська 19686 10456 20 6 – –  – 17 7 3 2 – – – – 

У тому 
числі 

білоруська 410 206 – 7 – –  – 6 1 – – – – – – 
ІІ. Польська 52 39 – – 3 4  – 5187 1026 38 21 1 1 – – 
ІІІ. Інші слов’янські 655 248 – – – – – – 115 85 16 3 1 – – – 

чеська 18 14 – – – – – – 98 83 4 3 1 – – – У тому 
числі 

болгарська 582 207 – – – – – – 2 1 – – – – – – 

IV. Литовсько-латиські 9 2 – – – – – – 107 15 135 13 1 – 1 – 

V. Романські 131 53 – – – – – – 654 646 9 29 7 20 – – 
У тому числі молдавсь-
ка 

117 38 – – – – – – – – 1 – – – – – 

VI. Німецька 32 72 – – – – – – 421 321 1680 1207 18 27 4 1 
VII. Інші германські 1 3 – – – – – – 13 16 13 9 4 – – – 
VIII. Інш. індо-
європейські 

5919 4527 – – 2858 2275 578 471 84 60 – – – – – – 

грецька 5842 4473 – – – – – – – – – – – – – – 
вірменська 48 34 – – 2840 2275 577 471 84 60 – – – – – – 

У тому 
числі 

циганська 22 18 – – – – – – – – – – – – – – 
ІХ. Єврейська 34 14 – – – – – – 3 – 4 – – – – – 
Х. Картвельські (груз.) 220 12 – – 1 – – – 1 1 – – – – – – 
ХІ. Кавказькі горці 1 1 – – – – – – – – – – – – – – 
ХІІ. Фінські 65 22 – – – – – – 21 6 300 – 1 – – – 
У тому числі естонська 20 7 – – – – – – 5 2 291 – – – – – 
ХІІІ. Турецько-
татарські 

86 50 – – 7 2 – – – – – – – – – – 

татарська 59 38 – – – – – – – – – – – – – – У тому 
числі турецька 25 12 – – 7 2 – – – – – – – – – – 
XVII. Інші мови 1 – – – 3 7 – – – – – – – – – – 
Ті, які не зазначили 
мови 

8 1 – – – 1 – – 2 1 5 – – – – – 

 
 Меноніти Англікани Інші хрис-

тиянські 
сповідання 

Караїми Іудеї Магомета-
ни 

Буддисти 
та ламаїсти 

Інші 
нехрис-
тиянські 
спові-
дання 

Всього 

 ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж ч ж 
1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
В містах 153 141 71 31 9 6 2668 3200  18774 23674 18556 – – 7 – 159769 129547 

І. «Руські» – – – – – – 217 238  949 66 11 – – – – 94331 78558 
російська – – – – – – 217 238  949 66 11 – – – – 74189 67873 
українська – – – – – – – –  – – – – – – – 19726 10471 

 
У 
то-
му 
чис-
лі 

білоруська – – – – – – – – – – – – – – – – 416 214 

ІІ. Польська – – – – – – – – 13 2 – – – – – – 5294 1093 
ІІІ. Інші 
слов’янські 

– – – – 1 1 – – – – – – – – – – 788 337 

чеська – – – – 1 1 – – – – – – – – – – 122 101 У 
то- болгарська – – – – – – – – – – – – – – – – 584 208 
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му 
чис-
лі 
IV. Литовсько-
латиські 

– – – – – – – – – – – – – – – – 253 30 

V. Романські – – – – – – – – – – – – – – – – 801 748 
У тому числі 
молдавська 

– – – – – – – – – – – – – – – – 118 38 

VI. Німецька 153 141 – – 1 – – – 12 10 – – – – – – 2321 1779 
VII. Інші гер-
манські 

– – 71 31 – – – – – – – – – – – – 102 59 

VIII. Інші індо-
європейські 

– – – – – – – – – – 191 129 – – – – 9630 7462 

грецька – – – – – – – – – – – – – – – – 5842 4473 
вірменська – – – – – – – – – – – – – – – – 3549 2840 

У 
то-
му 
чис-
лі 

циганська – – – – – – – – – – 163 129 – – – – 183 147 

ІХ. Єврейська – – – – – – – – 18029 16161 – – – – – – 18070 16178 
Х. Картвельські 
(груз.) 

– – – – – – – – – – – – – – – – 222 13 

ХІ. Кавказькі 
горці 

– – – – – – – – – – 21 – – – – – 22 1 

ХІІ. Фінські – – – – – – – – – – – – – – 5 – 392 188 
у тому числі 
естонська 

– – – – – – – – – – – – – – – – 316 154 

ХІІІ. Турецько-
татарські 

– – – – – – 2448 2962 1574 1652 23393 18415 – – – – 27508 23084 

татарська – – – – – – 2419 2938 1548 1647 22590 18383 – – – – 26634 23006 У 
то-
му 
чис-
лі 

турецька – – – – – – 29 24 8 5 802 32 – – – – 871 78 

XVII. Інші мови – – – – – – 3 – – – 1 1 – – – – 8 8 
Ті, які не зазна-
чили мови 

– – – – 7 5 – – – – 2 – – – 2 – 27 9 

Переведення у відсотки абсолютних показників станового представництва різних етносів у 
містах [8, с. 276 – 277] за умови порівняння цих цифр із даними щодо відсоткового представництва 
етносів у населенні міст є досить промовистим:  
      Стани 
 
 
 
Групи мов 

Дворяни 
спадкові та їх 
сім’ї 

Дворяни 
особисті, 
чиновники 

Особи духов-
ного рангу 
всіх христи-
янських 
сповідань та 
їх сім’ї 

Спадкові та 
особисті 
почесні гро-
мадяни та їх 
сім’ї 

Купці 
та їх 
сім’ї 

Міщани Селяни 

1 2 3 4 5 6 7 8 
В містах 2,92 % 3,77 % 0,59 % 1,06 % 1,84 % 51,48 % 33,04 % 
І. «Руські» 4,10 % 4,10 % 0,88 % 1,28 % 1,12 % 43,30 % 42,52 % 

російська 4,87 % 4,86 % 0,91 % 1,51 % 1,31 % 46,38 % 37,11 % 
українська 0,5 % 0,59 % 0,75 % 0,22 % 0,32 % 29,20 % 67,41 % 

У тому 
числі 

білоруська 1,11 % 1,75 % 0,63 % 0,63 % 0,16 % 25,40 % 68,41 % 
ІІ. Польська 10,49 % 3,44 % 0,02 % 0,36 % 0,11 % 21,65 % 61,28 % 
ІІІ. Інші слов’янські 0,80 % 1,24 % 1,69 % 0,98 % 1,16 % 15,20 % 58,31 % 

чеська  0,90 % 2,24 % – 2,69 % 0,45 % 34,08 % 8,07 % У тому 
числі болгарська 0,76 % 0,25 % 2,40 % 0,63 % 1,14 % 8,33 % 80,30 % 
IV. Литовсько-латиські 2,83 % 4,59 % 0,71 % – 0,71 % 10,95 % 78,45 % 

V. Романські 1,68 % 1,55 % 0,06 % 1,16 % 0,97 % 45,77 % 6,91 % 
У тому числі молдаван. 
(румун.) 

1,28 % 2,56 % 0,64 % 1,28 % 0,64 % 14,74 % 60,26 % 

VI. Німецька 3,22 % 4,32 % 0,10 % 1,44 % 3,20 % 25,05 % 41,88 % 
VII. Інші германські 3,73 % 4,97 % – – 0,62 % 5,59 % – 

VIII. Інш. індо-
європейські 

1,13 % 1,40 % 0,79 % 1,05 % 3,90 % 48,33 % 2,08 % 

грецька 1,26 % 1,35 % 0,40 % 0,57 % 2,29 % 41,02 % 2,70 % 
вірменська 0,97 % 1,57 % 1,47 % 1,89 % 6,73 % 58,32 % 0,78 % 

У тому 
числі 

циганська – – – – 0,30 % 90,96 % 8,13 % 
ІХ. Єврейська 0,01 % 0,27 % – 0,27 % 4,67 % 92,17 % 1,79 % 
Х. Картвельські (груз.) 6,81 % 3,83 % 1,70 % – – 6,81 % 80,85 % 
ХІ. Кавказькі горці – 8,70 % – – – 65,22 % 13,04 % 
ХІІ. Фінські 0,69 % 0,86 % 0,17 % 0,17 % 0,34 % 33,97 % 56,55 % 
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У тому числі естонська – 1,06 % – – 0,21 % 40 % 56,38 % 
ХІІІ. Турецько-
татарські 

0,60 % 0,22 % – 0,89 % 1,85 % 60,66 % 27,57 % 

татарська 0,61 % 0,23 % – 0,90 % 1,86 % 61,61 % 28,04 % У тому 
числі турецька – – – 0,53 % 1,48 % 11,28 % 2,95 % 
XVII. Інші мови – – – – – 18,75 % 12,50 % 
Ті, які не зазначили 
мови 

2,78 % 2,78 % – 2,78 % – 8,33 % 52,78 % 

 
                       Стани 
 
 
    Групи мов 

Військові  
козаки 

«Інородці» Фінляндські 
уродженці без 
розділу на стани 

Особи, що не 
належать до цих 
станів 

Особи, що не 
зазначили 
стану 

Іноземні піддані 

1 9 10 11 12 13 14 
В містах 0,06 % 0,02 % 0,007 % 0,79 % 0,54 % 4,89 % 
І. «Руські» 0,09 % – 0,005 % 1,16 % 0,55 % 0,88 % 

російська 0,09 % – 0,006 % 1,24 % 0,65 % 1,06 % 
українська 0,09 % – – 0,78 % 0,10 % 0,06 % 

У тому 
числі 

білоруська – – – 1,27 % 0,16 % 0,48 % 
ІІ. Польська – – – 1,10 % 0,09 % 1,46 % 
ІІІ. Інші слов’янські – – – 0,09 % 0,18 % 20,36 % 

чеська  – – – – 0,90 % 50,67 % У тому 
числі болгарська – – – 0,13 % – 6,06 % 
IV. Литовсько-латиські – – – 1,06 % – 0,71 % 

V. Романські – – – – 1,10 % 40,80 % 
У тому числі молдаван. 
(румун.) 

– – – – 1,28 % 17,31 % 

VI. Німецька 0,02 % – 0,02 % 0,61 % 0,34 % 19,80 % 
VII. Інші германські – – 0,62 % 0,62 % 2,48 % 81,37 % 

VIII. Інш. індо-
європейські 

0,006 % – – 0,11 % 0,22 % 40,97 % 

грецька 0,01 % – – 0,11 % 0,26 % 50,02 % 
вірменська – – – 0,09 % 0,17 % 28,00 % 

У тому 
числі 

циганська – – – – – 0,60 % 
ІХ. Єврейська – – – 0,32 % 0,14 % 0,36 % 
Х. Картвельські (груз.) – – – – – – 
ХІ. Кавказькі горці 4,35 % – – – – 8,70 % 
ХІІ. Фінські – – 1,55 % 1,21 % 0,17 % 4,31 % 
У тому числі естонська – – – 1,49 % 0,21 % 0,64 % 
ХІІІ. Турецько-татарські 0,004 % 0,12 % – 0,13 % 0,95 % 7 % 

татарська 0,004 % 0,12 % – 0,13 % 0,96 % 5,53 % У тому 
числі турецька – – – – 0,11 % 83,67 % 
XVII. Інші мови – – – – – 68,75 % 
Ті, які не зазначили мови – – – – 13,89 % 16,67 % 

Таким чином, завдяки матеріалам Першого загального перепису населення Російської імперії 
1897 р. ми маємо можливість одержати не лише більш-менш наближену до реальної картину пред-
ставництва носіїв різних мов у міському населенні Таврійської губернії, не лише співвіднести кіль-
кість носіїв тієї чи іншої мови з чисельністю адептів тієї чи іншої віри, але і мати щодо міст наочну 
картину представництва різних етносів серед станів тощо. Перспективи подальших розвідок у да-
ному напряму полягають у аналізу матеріалів Першого загального перепису населення Російської 
імперії 1897 р. щодо двох інших губерній Південної України — Катеринославської [9] і Херсонсь-
кої [10], а також у їх співставленні з даними, наведеними у цій статті. 
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SUMMARY 
The materials of the First general population census, which concern to the ethnicity of urban popula-

tion of such important component of the Russian Empire as Tavriya Province, are analyzed in the article. It 
is especially attentively examined the percent of different ethnic groups in the province and cities, quantita-
tive ratio of masculine and womanish urban population by the ethnic sign, information about the confes-
sional and estate belonging of native speakers of some languages in cities. The using of these numerical 
data representation gives the chance to see the detailed, and at the same time general and complite picture 
of ethnic composition of population of cities of the province. 

 
Д. С. БАЙГУНАКОВ 

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА:  
ИЗУЧЕНИЕ И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Исследование проблем по древней и средневековой истории в Казахстане за последние 
прошедшие шестьнадцать лет проходило в довольно широких масштабах. Большими достижениями 
отмечено развитие общественных наук и в частности исторической науки о древности. Отмечено 
оно дальнейшим развитием отечественной историографии, углублением ее теоретических основ и 
расширением проблематики и источниковедческой базы, а также освоением современных методов 
исторического исследования. Кроме того усилилось разработки наиболее важных проблем 
исторического развития, углубленно анализировались различные явления и процессы. Разумеется, в 
настоящем обзоре невозможно дать исчерпывающую картину развития интерсующего нас периода. 
Поэтому мы попытаемся лишь отметить самые значительные труды по наиболее актуальным 
конкретно-историческим проблемам и рассмотреть основные итоги научных изысканий археологов.  

Огромный интерес к древней истории и культуре Казахстана среди населения в немалой 
степени объесняется тем, что территория республики находилась в центре Евразии, исследованию 
которой наши ученые и зарубежные специалисты уделяют много внимания. Организововались 
совместные археологические экспедиции с зарубежными коллегами. Некоторые результаты 
археологических изысканий опубликованы за пределами республики. Многочисленные публикации 
отражались в «Известиях» НАН РК, статьи, тезисы докладов по древнему Казахстану 
публиковались также на материалах ежегодных международных и республиканских научно-
практических конференциях «Маргулановские чтения», «Ахинжановские чтения», а также в 
сборниках «История, археология и этнография Павлодарского Прииртышья» (Павлодар, 2000), 
«Изучение памятников археологии Павлодарского Прииртышья» (Павлодар, 2002), «Вопросы 
истории и археологии Западного Казахстана» (Уральск, 2002, 2003), «Вопросы археологии 
Западного Казахстана» (Актобе, 2005-2008), «Восточная Сарыарка. Каркаралинский регион в 
прошлом и настоящем» (Алматы, 2004), «История и археология Семиречья» (1999, 2001, 2007) и 
т.д. Помимо них результаты работ археологов по истории древнего Казахстана докладывалось на 
Международных форумах в Германии, Бельгии, Японии, Франции, Польши и на конференциях в 
России, Узбекистане, Туркмении, Кыргызстане, Украине и т. д.  

Крупных успехов добилась совместная Российско-Казахская археологическая экспедиция 
(Институт археологии им. А.Х.Маргулана НАН РК, КазНУ им. аль-Фараби и Институт археологии 
и этнографии СО РАН г.Новосибирск) под руководством академика А.П.Деревянко в деле изучения 
каменного века, занимавшаяся полевыми исследованиями в 1992-2002 гг. на территории 
Республики Казахстана по реализации Международной программы по первоначальному заселения 
аридной зоны Евразии. В результате интенсивных научных исследований были открыты и 
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исследованы несколко сот комплексов каменной индустрии, что позволило поставить вопрос о 
наличии общих закономерностей эволюции культуры древнего человека. 

В планы работ вышеназванной экспедиции входило также исследовать культурное наследие 
казахстанских археологов, занимавшихся проблемами каменного века, потому что оставленные им 
огромное количество фактических данных по палеолиту Казахстана не получило должного 
отражения в историографии. В таких монографиях, как «Палеолит Северного Прибалхашья» 
посвещенной памяти А.Г.Медоева [1], «Археологические комплексы пещеры Караунгур» 
посвещенной памяти Х.А.Алпысбаева [2] исследованы и в научный оборот введены часть 
фактических данных собранные археологами, геологами еще 60-70-е гг. прошлого столетия. 
Некоторые объекты исследовались заново с использованием новейших полевых и лабораторных 
методов, в результате чего получены конкретные данные естественных наук. Продолжением этих 
работ является проведения международных конференции, полевых семинаров, например такие как 
«Каменный век Казахстана и сопредельных территорий», посвещенной 70-летию Х.А.Алпысбаева 
[3]. 

Археологическое работы каменного века совместной Российско-Казахстанской 
археологической экспедиции проводились по многим направлениям, в хронологическом диапазоне 
от палеолита до энеолита. Для древнейшей и древней истории Казахстана особое значение имели 
раскопки памятников палеолита Кошкурган-1-2, Шоктас-1-3 на территории Южно-Казахстанской 
области близ г. Туркестан. Первоначальные сборы на этих объектах, проведенные 1993 г. указали 
на существование культурных отложений, своеобразную индустрию. Следует отметить, что 
кошкурганские комплексы освещались раньше благодаря серии статьей О.А.Артюховой, 
Б.Аубекерова, В.С.Волошина и др. Но, изучение велось в очень незначительных размерах и нередко 
на среднем методическом уровне. Отрядами археологической экспедиции были проведены 
комплексные междисциплинарные исследования в 1993-2000 гг. Каменная коллекция из 
кошкурган-шоктасских комплексов насчитывает несколько тысяч. В ходе раскопок получены 
остеологические материалы эпохи плейстоцена, выявлен технологический анализ материалов 
памятников, дана широкая технико-типологическая характеристика травертиновых комплексов, 
получена четкая археологическая стратиграфия и т. д. Основное содержание всех публикации были 
отражены в монографии «Ранепалеолитические микроиндустриальные комплексы в тарвертинах 
Южного Казахстана», где авторы этого труда выдвигают гипотезу о существовании в раннем 
плейстоцене на территории Евразии ареала единых по своей сути культур с четко выраженной 
микроиндустрией или так называемый кошкургано-шоктасский микроиндустриальный комплекс 
раннего палеолита [4]. 

В последних годах прошлого столетия помимо полевых работ на местонахождениях 
Кошкурган и Шоктас отряды экспедиции занимались широкомасштабными исследованиями на 
полуострове Мангышлак (Манкыстау), в Приаралье, в Прибальхаше, в бассейне Иртыша, на 
побережье оз. Зайсан, в Каратау, в Мугоджарских горах [5]. Особо следуеть отметить открытие в 
Мугоджарских горах (южная оконечность Уральской складчатой системы) индустриальных 
комплексов ашельского времени с большим количеством бифасов. Здесь в верховьях р. Эмбы в 
начале произведены сборы артафактов на местонахождениях Мугоджары-1-6 с поверхностным 
культурным горизонтом, позже количество палеолитических пунктов достигло почти до 
шестидесяти. Линия развития мугоджарского ашеля с рубилами была подробно описана в 
монографии «Ашельские комплексы Мугоджарских гор», где авторы (Деревянко и др.) выдвигают 
следующее положение: первичное расщепление леваллуазское – нуклеусы черепаховидные и 
параллельного принципа расщепления, наличие бифасов, много скребел и зубчато-выемчатых 
орудий [6]. В последующие годы участниками экспедицией в Мугоджарах открыты еще несколько 
десятков памятников. Количество памятников достигло почти до 60-и. Большинство из них 
стоянки-мастерские. 2009 году Экспедицией по изучению каменного века Казахстана 
(Таймагамбетов, Байгунаков, Бексеитов, Искаков, Мамиров) открыты еще 37 памятников 
каменного века в Мугоджарском районе Актюбинской области. Среди обнаруженных артефактов 
встречаются различные бифасы, нуклеусы, скребла, унифасы, отщепы и другие изделия. В одном из 
археологических объектов обнаружен уникальный тругольный бифас. В итоге, если взять 
исследования актюбинских археологов и казахстанских геологов, то в Мугоджарах в последние 
десятилетия открыты более 100 археологических объектов каменного века, большинство из них 
датируется эпохой палеолита. Возможно, в будущем мугоджарские палеолитические комплексы 
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займут свое особое место в палеолитоведении Евразии, на что указывают археологические находки 
обнаруженные в ходе полевых работ.  

Несколько лет совместной Российско-Казахской археологической экспедицией изучалась 
северо-восточная часть хребта Каратау (Южный Казахстан). Наиболее известные памятники из 
этих мест – Кызылтау, Шахантай-1, Сорколь-1-2, технико-типологическая характеристика 
каменных орудий которых были отражены в коллективной монографии «Индустриальные 
комплексы северо-восточной части хребта Каратау (Южный Казахстан)» [7]. Некоторые из 
вышеперечисленных объектов (Сорколь) в свое время были обнаружены Х.А.Алпысбаевым в 60-70 
гг. прошлого века. Полученные новые материалы совместной экспедицией позволяли подойти к 
решению ряда проблем – решить некоторые вопросы периодизации и хронологии археологических 
комплексов. Но, пожалуй, самой интересной концепцией является то, что участники 
вышеназванной экспедиции по новому стали рассматривать линию развития, т. е. предложили 
более детальную периодизацию стадии раннего палеолита упорядочающую эмпирический 
материал, тем самым сгруппировав памятники в соответствии с линией развития. Для территории 
Средней Азии и Казахстана ими намечены несколько таких линий развития: а) каратауская 
галечная (Оби-Мазар-6, Каратау, Лахути); б) микроиндустриальная (Кульбара, Кошкурган, 
Шоктас); в) зубчатая (Кульбулак, Сельунгур); г) мугоджарский ашель с бифасами (Мугоджары, 
Шахбагата, Танирказган, Борыказган). Исследователи предполагают, что последняя линия 
включает несколько вариантов, в последующем можно выделить памятники типа Танирказган и 
Борыказган, и особое место могут занять комплексы Семизбугу (Сарыарка) и Мангышлака [6, 30].  

В Республике Казахстан 2004 году была принята широкомасштабная уникальная 
Государственная программа «Культурное наследие». Первый этап (2004-2006 гг.) программы 
закончился, в 2007 году начался второй этап. По этой программе Экспедицией по изучению 
памятников каменного века Казахстана (руководитель – Таймагамбетов Ж.К.) исследовались 
вышеназванные комплексы Кошкурган и Шоктас, в итоге которой получены дополнительные 
материалы. К числу особых заслуг этой экспедиции является исследования стратифицированной 
стоянки Майбулак в Жетысу (Семиречье) в полевых сезонах 2004-2006 гг. в результате 
исследований было выделено 3 культурных горизонта. Общая коллекция каменных изделий 
составляет более 2 тысяч единиц. Анализ каменного инвентаря стоянки Майбулак позволил 
исследователям сделать ряд выводов, например, технические характеристики индустрии стоянки 
имеют следующие особенности: в первичном расщеплении особое развитие получила 
леваллуазская техника обработки ядрищ [8, 62-63].  

Исследованиями каменного века плодотворно занимались специалисты из Института 
археологии им. А.Х.Маргулана. Например, в 2001 г. группа по изучению каменного века 
(О.Артюхова, Д.Байгунаков, Г.Бексеитов) Центрально-Казахстанской археологической экспедиции 
(ЦКАЭ) на берегу р. Жезды, левого притока р. Кара-Кенгир (бассейн р. Сарысу), возле населенного 
пункта Талдысай обнаружила несколько местонахождении каменной индустрии. Дело в том, что 
здесь в течении несколько лет ЦКАЭ изучала поселение эпохи бронзы, курганы РЖВ, 
средневековые городища (Баскамыр и др.). Работы продолжаются и по сей день. Урочище 
Талдысай и соседние с ними урочища Сарыбулак и Тохтаул расположены у подножия гор Улутау и 
в плане благоприятного района для древних людей представлял огромный интерес.  

Археологами в этом сезоне обнаружены такие памятники как Талдысай-2-3, Аякбулак, 
Сарыбулак-1, Талдыбулак-1-2 и Токтаул. Из всех памятников было собрано тогда же около трех 
тысяч артефактов. Результаты изучения собранных материалов свидетельствует о разнообразии 
технических приемов изготовления орудий и об их типологическом разнообразии. Вероятно всего, 
это обусловлено разными хозяйственными типами памятников, а также различным их возрастом. 
По мнению археологов, основная масса памятников относится к неолиту, причем среди материалов 
Токтаула мезолитических элементов больше, а коллекция Талдысая-2 – содержит энеолитические 
артефакты [9]. Тогда же полученные данные показали, что этот микрорайон крайне перспективен 
для изучения каменных индустрии в плане их генезиса и эволюции, перерастания традиций 
изготовления каменных орудий к освоению металлургии. В данное время полученные материалы 
свидетельствуют о том, что самые ранние каменные орудия Токтаула относятся к позднему 
палеолиту. 

В составе Уральской комплексной археологической экспедиции в начале этого столетия 
работал отряд по изучению каменного века (руководитель О.А.Артюхова), который обнаружил 
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памятники мезо-неолитического возраста на территории Западно-Казахстанской области. В 
полевых сезонах 2001-2004 гг. выявлены и исследованы местонахождения Шауши, Жантемир, 
Новая Казанка-1, Сулуколь, Аккум, Родники, Шалкар, Майтобе, Сарыиван и др. Некоторые 
памятники (Ешкитау) относятся даже к заключительному этапу палеолита [10]. Следует отметить, 
что памятники каменного века на территории Западного Казахстана долгое время были почти не 
исследованы.  

Несколько лет исследовались памятники каменного века и в других регионах Казахстана. 
Среди них особо следует подчеркнуть уникальный многослойный (ранние слои относятся к 
мезолиту) памятник Шидерти-3 обнаруженной в Экибастузском районе Павлодарской 
археологической экспедицией (руководитель В.К.Мерц) еще в конце 80-х годов. В результате 
многолетних полевых исследовании обнаружена огромная масса археологических источников. 
Исследователи считают, что большинство артефактов (особенно кремневый материал) по 
сравнению с другими комплексами необычны и в дальнейшем материалы памятника могут 
представлят самостоятельную культуру [11, 23]. 

По программе «Культурное наследие» исследовались памятники эпохи палеометалла. 
Получены новые рузультаты по ботайской культуре, отнесенной еще в середине 80-х годов 
прошлого столетия В.Ф.Зайбертом к энеолиту. Иссследования последних лет немного удревнили 
некоторые слои поселения Ботай. Так, специалистами из Великобритании установлено, что самая 
ранняя датировка ботайской культуры относится к неолиту. Также проведены антропологические 
исследования, которые выявили несколько рас (палеоазиаты и др.) проживавших вместе и 
занимавшиеся производящим хозяйством.  

Несколько археологических объектов эпохи бронзы исследуется Центрально-Казахстанской 
археологической экспедицией под руководством Ж.К.Курманкулова. С начала 90-х годов ХХ века 
проводятся раскопки на поселений Талдысай в Улутау-Жезказганском регионе, где обнаружен 
металлургический центр древних скотоводов Сарыарки. По керамике (алакульские, саргаринские 
сосуды) определена культурная принадлежность племен Талдысая и выявлена привозная керамика 
из других регионов Центральной Азии, которые указывают на то, что еще в эпоху бронзы между 
различными племенами были установлены этнокультурные контакты. Экспедицией исследуется 
также памятник Айбас-дарасы, состоящий из могильника и поселения. В результате полевых работ 
отрядами экспедиции определена конструкция и архитектурная особенность мавзолея Айбас-
дарасы, снят топографический план объектов и т.д. Получена огромная источниковедческая база по 
проблемам эпохи бронзы [12].  

Проблемы эпохи бронзы Жетысу (Семиречье) благодаря усилиям М.Н.Марьяшева, 
Ю.А.Мотова, А.Горячева и других археологов изучаются систематизировано. Вместе с ними эпоху 
бронзы Жетысу изучали и американские археологи (Фрачетти и др.). Здесь за последние более 
десяти лет выявлены и исследованы несколько опорных объектов эпохи бронзы. Среди них следует 
отметить, такие комплексы как – Каргалы-1, Калакай-1, Бигаш, Тургень-2, Талапты, Куйган, 
Шанырак, Аксу, Ой-Жайлау, Биен, Колсай, Мын-Шункур, Тасбас, Бутаковка-1, Музбулак, Арасан-
Капал, святилище Баянжурек и другие, которые позволили выделить некоторые региональные 
особенности памятников. В итоге многолетних полевых работ на территории Жетысу 
исследователями выделены биенская (Карабаспакова) и кульсайская культуры (Марьяшев, Горячев) 
поздней бронзы. Первая из них была определена еще в конце 80-х годов прошлого столетия, но 
смело назвать ее культурой не было достаточно археологических данных [13], они появились 
несколько позже. Вторая со своими погребально-поминальными традициями и сложной 
конфигурацией наземных и подземных конструкции вполне может называтся культурой [14]. 

Особый интерес предстваляет поселение Токсанбай, расположеный на плато Устюрт в 120 км 
к северо-востоку от с. Туруш Бейнеуского района Мангыстауской области. Это поселение 
исследуется с 1997 года Западно-Казахстанской археологической экспедицией (руководитель – 
З.Самашев). В ходе раскопок очищены несколько жилищ, обнаружены несколько сот изделий и 
орудий труда (наконечники дротиков и стрел, сверла, тесла, ступки, песты, терочники, лощила и 
др.) из камня и кремня, а также фрагменты керамик. Анализировав полученные материалы 
исследователи определили рубеж раскопанных объектов ІІІ-ІІ тыс. до н.э., но основные 
хронологические рамки памятника отнесены к эпохе бронзы [15]. 

В других регионах также исследованы многочисленные памятники эпохи бронзы. Например, 
на наш взгляд следует особо выделить такие яркие археологические объекты – Аксу (Хабдуллина), 
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Ескеалмас, Масалы (Толеубаев), Уйтас-Айдос (Усманова, Варфоломеев), Побока, Волчовка, Усть-
Каменогорск, Ахмиров-3, Меновное-9-10, Захарика-1 (Ткачев), Есенбай (Мерц), Шербай 
(Смагулов), Кеноткель (Зайберт), Лисаковский (Усманова), Гурилдек (Бисембаев), Бегазы 
(Бейсенов), Бестамак (Логвин) и другие, а также изучены несколько памятников наскальных 
рисунков [16, 82-125]. 

В Каркаралинском районе Карагандинской области исследуется археологами (В.Г.Ломан, 
В.В.Варфоломеев, В.В.Евдокимов и др.) КарГУ поселение Кент, расположенный возле р. 
Кызылкенеш обнаруженное еще в 1985 г. Здесь следует отметить, что в последние десятилетия 
изучены карагандинскими археологами еще несколько поселений (Акимбек, Домалактас, Нарбас, 
Найза и др.). Исследователи предпологают, что поселения Алат-1-2, расположенные на левом 
берегу р. Кызылкенеш, также составляют левобережную часть поселения Кент. По вышеназванной 
Программе «Культурное наследие» археологами раскопано более тысячи кв. м и установлено, что 
общая площадь поселения составляет 30 га. В итоге полевых работ точно определен характер 
города раннего типа на аридной зоне Казахстана. И самое главное, обнаруженные здесь железные 
шлаки и руда свидетельствуют о существовании железоделательного производства в эпоху бронзы. 
Вполне возможно, что эти результаты изменят наши представления об эпохе бронзы, и, наверное 
позволить удревнить ранний железный век Республики Казахстан на несколько столетий [17].  

Ранний железный век Казахстана в отечественной историографии занимает особое место. 
Среди исследованных памятников особенно ярко выделяется могильник Берел на территории 
Катонкарагайского района Восточно-Казахстанской области. Могильник исследуется с 1998 года 
археологической экспедицией под руководством З.С.Самашева и состоит 70 курганов датируемых 
от Ү в. до н.э. и до ҮІІІ в. н.э. и. Полученные материалы из курганов отражены в более десяти 
монографиях и брошюр, в которых досканально анализируется вещевой материал и хозяйственно-
бытовые предметы. Анализ изобразительных памятников из берельских курганов позволяет 
выделить некоторые признаки, выделяющие данные комплексы из круга синхронных в алтайском 
субрегионе: 1) массивные, бронзовые скульптуры орлиных грифонов, декорирующие шляпки 
гвоздей, плотно удерживающих крышку колоды; 2) многообразные изображения сфинкса; 3) 
анималистические образы в элементах декора седел, выполненные техникой вывязывания 
специальным приспособлением наподобие крючка; 4) широкий спектр синкретических существ; 5) 
комплект парадного конского снаряжения, изготовленный из рога; 6) массивная деревянная 
скульптура крылатого, рогатого, орлиноголового тигрофона [18]. На материалах могильника Берел 
очень хорошо отражаются уровень архитектурного и изобразительного искусств, строительного 
дела, религиозно-мифологические представления древних племен. 

Еще одним из ярких объектов эпохи ранних кочевников является Шиликтинский (Чиликты) 
курган (Байгетобе) расположенной на территории Зайсанского района Восточно-Казахстанской об-
ласти. Всем известно, что Шиликтинской долине в свое время вел раскопки С.С. Черников. В 2003 
году в долине начала свою работу Восточно-Казахстанская археологическая экспедиция (ныне Ши-
ликтинская археологическая экспедиция) КазНУ им. Аль-Фараби под общим руководством профес-
сора А.Т. Толеубаева. Исследованы ныне несколько курганов. Результативными были раскопки в 
кургане Байгетобе, где обнаружены остатки еще одного «золотого» человека. В связи с открытием 
на могильнике Шиликти золотых вещей и других предметов, также громадных сооружений, кото-
рые маркируют социальную стратификацию общества, появилась возможность пересмотреть рамки 
государственности у народов раннего железного века.  

Городище Чирик-Рабат находящееся в 300 км к юго-западу от города Кызылорда впервые ис-
следованный руководителем ХАЭЭ С.П.Толстовым неоднократно в середине ХХ столетия (открыт 
в 1946 г.) считается также как один из ярких памятников раннего железного века. В целях изучения 
этого городище в рамках программы «Культурное наследие» была организована Чирик-Рабатская 
археологическая экспедиция под руководством Ж.К. Курманкулова. После раскопок в 2004-2006 гг. 
определены объекты: №1 – усыпальница; №2 – храм; №3 – мавзолей; №4 – цитадель. В ходе 
раскопочных работ на вышеназванных объектах был обнаружен комплекс вещей: остеологические 
материалы, железный меч, нож, жертвенник, бляшки, пронизи, золотые нашивки, серебренные 
осколки, удила, керамика, наконечники стрел, бусы и др. Обнаружены надписи отражающие 
взаимоотношения древних насельников этого региона с античным миром. 

Ближневосточный импорт (египетский фаянс в форме скарабея, набор бус и т.д.) обнаружен 
также в погребениях ранних кочевников Западного Казахстана в некрополе Кырык-Оба-2 в 
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полевых сезонах 2005-2008 гг. Уральской археологической экспедиции [19]. Интересен еще один 
памятник сарматского периода – Кызыл Уийк, грандиозное многоступенчатое каменное 
сооружение круглой формы (храм-святилище). Памятник находится в 60 км к югу, юго-востоку от 
ауыла Дияр Байганинского района Актюбинской области. Исследуется под руководством 
З.С.Самашева. Общая площадь вскрываемой поверхности комплекса (основная культовая 
конструкция – храм, жертвенники, очаги и менгиры) почти 1 га [20].  

Ранний железный век Казахстана изучается плодотворно. Например, только в Центральном 
Казахстане обнаружены более 20 поселений, из них исследованы около десяти [21]. Почти во всех 
регионах республики исследованы по несколько десятков курганов [8]. Мы в своей статье провели 
только беглый обзор по менее известным памятникам. За последние десятилетия изучены 
многочисленные археологические объекты саков, савроматов, кангюй, усуней, гуннов. На данном 
этапе нужны специальные исследования в плане истории изучения только раннего железного века, 
так как полученные результаты свидетельствуют о том, что здесь непрерывно продолжался 
исторический процесс.  

Подводя итоги данной работы, нужно еще раз подчеркнуть огромное значение 
исследованных памятников в древней истории Евразии, так как они проливают в свет 
полноправные и незаменимые информативные источники в решении целого ряда исторических 
вопросов. В этот указанный период особо выделяются совместные полевые исследования с 
зарубежными коллегами, также широко использованы методы естественных наук.  

Конечно, нами проведен лишь историографический обзор. Тем самым мы хотим отметить 
важность комплексного изучения древностей Казахстана, на наш взгляд, очень нужны изыскания 
по историографии древней истории позволяющей оценить уровень развития археологической науки 
в целом.  
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SUMMARY 
 In the article achievements and the main problems of Kazakhstan Antigua history researchers on 

nowadays are revised by author. End the results works of various expeditions, on monuments of the Ka-
zakhstan. Gained materials are one of the most informative sources in Antigua culture investigation. Inves-
tigation of archeology monuments of the Kazakhstan gives an opportunity to speak about succession be-
tween ancient and modern culture.  
  

О. М. ПРИЙМАК  
СОЦІАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ СЕЛЯНСТВА ПІВДНЯ УКРАЇНИ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ 
Перехід сучасного суспільства до постіндустріальної стадії розвитку обумовив зростання ува-

ги широких кіл громадськості, політиків, науковців до питань рівня та якості життя, соціальної 
трансформації та відносин, стратифікації та розшарування. Вимоги часу актуалізували проблему 
впровадження соціальних технологій в різних сферах функціонування соціуму, що призвело до зро-
стання значущості суспільствознавчих дисциплін. Важливу роль, в цьому контексті, відіграють іс-
торичні науки, потенціал розвитку яких полягає не лише в ретроспективному моделюванні, а й в 
проведенні аналогій між минулим та сучасним, використанні на практиці історичного досвіду.  

Разом з цим, переважна більшість сучасних науковців прийшли до висновку щодо проблем-
ності використання теоретико-методологічних досягнень лише окремих галузей знань при дослі-
дженні соціальних явищ та процесів. Внаслідок чого, поряд з системним, діалектичним, синергети-
чним підходами в фундаментальних суспільствознавчих роботах широкого використання набува-
ють принципи міждисциплінарного синтезу й когнітології.  

Соціальна мобільність, як між групова або просторова рухливість населення, його здатність 
або готовність до соціальних переміщень являє собою одну з найважливіших складових суспільно-
го прогресу. В межах соціальної історії кінця ХІХ – початку ХХ століть вона, внаслідок багатовек-
торності та складності, має стати предметом окремого дослідження. Мета ж цієї статті полягає в 
дослідженні соціальної мобільності південноукраїнського селянства зазначеного періоду. Досяг-
нення її, на нашу думку, можливе шляхом залучення до когнітивного зонту роботи принципів й ме-
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тодів таких наук як економічна, аграрна та соціальна історія, а також загальна соціологічна теорія, 
соціологія села та історична соціологія.  

Теорія соціальної мобільності була розроблена американським соціологом російського похо-
дження П. Сорокіним в першій половині ХХ століття, й набула розвитку в роботах його послідов-
ників – Д. Мура, В. Штомпки, Ю. Плотинського та інших. На теперішньому етапі розвитку соціоло-
гічної науки вона є загальновизнаною та використовується для аналізу соціальних змін, процесів, 
соціокультурної динаміки. Для пояснення змін у співвідношенні між різними верствами та класами 
в соціальній стратифікації суспільства П. Сорокін вводить до наукового обігу поняття горизонталь-
ної та вертикальної мобільності. При цьому, в останній виокремлюється два вектори – висхідний та 
низхідний. Але селянство, й тим більше південноукраїнське, не стало предметом уваги фахівців з 
соціології села та історичної соціології. 

В межах радянської, російської та вітчизняної історичної науки тема соціальної мобільності 
також не набула системного розкриття. Протягом 20-80-х рр. ХХ століття, внаслідок домінування 
ідеологічних штампів, радянськими істориками не враховувалися досягнення з теми дореволюцій-
них дослідників М. Турчанінова, О. Челінцева, В. Щербини, В. Постнікова та інших. Незважаючи 
на те, що в роботах останніх містилися слушні пояснення щодо еволюційного характеру соціальної 
трансформації прошарків селянства капіталістичної доби, методологічною базою робіт радянських 
істориків-аграрників стали класичні роботи І. Гурвича та В. Леніна. Внаслідок чого С. Дубровсь-
кий, О. Анфімов, С. Сидельников, О. Аврех, В. Дякін та інші зосередили увагу не на проблемах со-
ціальної динаміки, а на виокремленні груп селянства та аналізі тенденцій його розшарування. Гли-
боко й ґрунтовно, в цьому контексті, була доведена теза про наявність одвічної диференціації та 
розшарування на селі. Поглиблення її за капіталістичної доби відбулося внаслідок двох тенденцій – 
зменшення середньої та збільшення крайніх груп сільського населення, з одного боку, та перетво-
ренням заможного селянства в експлуататорів, а бідноти в сільський пролетаріат, з іншого. Півден-
ноукраїнське сільське населення, в межах цієї наукової традиції, розглядалося лише як частка зага-
льноімперського, тобто було глибоко розшарованим. Відтак, необхідність доведення закономірнос-
ті революції 1917р. й, логічності участі в ній такої рушійної сили як селянство стали головними 
причинами того, що радянські науковці зосередили увагу на окремих аспектах вертикальної соціа-
льної мобільності. В історіографії теми були детально проаналізовані тенденції висхідної та низхід-
ної вертикальної мобільності, в той же час як питання механізмів, технологій, каналів, ліфтів остан-
ньої, а також тема горизонтальної та територіальної мобільності селянства залишилися поза увагою 
дослідників. В сучасних дослідженнях з теми – в роботах Б. Миронова, П. Зирянова, Ю. Кашаєвої, 
ми простежуємо аналогічні риси. Вирізняються в цьому відношенні праці А. Карагодіна, М. Якиме-
нка, О. Краснікової, І. Десятнікова, К. Чорної, З. Орлової, окремі аспекти соціальної мобільності 
південноукраїнського селянства наприкінці ХІХ – початку ХХ століть в змісті яких розглянуті в 
контексті аграрної історії, історичного краєзнавства, регіоналістики, соціально-економічної історії.  

Огляд історіографії з теми дозволяє перейти до викладення головних положень статті. Перед-
усім визначимо методу, за допомогою якої можливе об’єктивне розкриття питання соціальної мобі-
льності селянства.  

По-перше, відправним кроком в дослідженні виступає загальна коротка характеристика соці-
альної стратифікації сільського населення з визначенням співвідношення верств останнього на від-
правному та кінцевому хронологічних моментах досліджуваного періоду. По відношенню до мети 
статті цими межами виступають 1897 та 1916-17 рр., тобто час проведення всеросійських подвірно-
го та поземельного переписів. Статистичні покажчики останніх дозволяють провести порівняльний 
аналіз соціальної стратифікації південноукраїнського селянства з часовою амплітудою 20 років. Ра-
зом з цим, зміна у відсотковому співвідношенні між стратами сільського населення регіону, до якої 
була прикута увага більшості попередніх науковців, є головною при розкритті не питань соціальної 
мобільності, а соціальної стратифікації. До того ж, традиційне виокремлення трьох верств соціаль-
но-класової структури – заможних, середняків та бідняків – є певним спрощенням, на що ми звер-
тали увагу у попередніх публікаціях. Більш логічним в цьому контексті є запропонований поділ на 
шість страт.  

По-друге, попередній крок не дозволяє виявити тенденції в еволюції соціальної стратифікації 
селянства взагалі, й південноукраїнських губерній, зокрема. Усталені в літературі тези про «розми-
вання» окремих страт потребують уточнення, а, іноді, й перегляду. Тому другим кроком в дослі-
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дженні соціальної мобільності селянства регіону є визначення чинників та векторів оптимізації 
останньої.  

По-третє, розкриття питання векторів дозволяє здійснити наступний крок – виявлення та ана-
лізу механізмів, технологій, каналів та ліфтів соціальної мобільності селянства південноукраїнських 
губерній кінця ХІХ – початку ХХ століть. Для цього ми виокремлюємо два критерії аналізу: сутно-
сті соціальної мобільності (дозволяє виявити стійкі, об’єктивні, постійно повторювані механізми й 
канали пересування селянства); спрямування соціальної мобільності (уможливлює характеристику 
напряму інтенсивності та ліфтів пересування селянства). У кожного з них є допоміжні підкритерії. 
Так, критерій сутності розкривається через покажчики висхідної вертикальної, низхідної вертика-
льної та горизонтальної соціальної мобільності. Підкритеріями спрямування соціальної мобільності 
селянства виступають «пересування в межах регіону», «переселення за межі регіону», «імміграція 
на територію регіону». Комбінація критеріїв та підкритеріїв в межах двовимірної матриці дозволить 
виокремити дев’ять векторів соціальної мобільності південноукраїнського селянства: висхідної ім-
міграції, горизонтальної імміграції, низхідної імміграції, висхідної внутрішньо регіональної мобі-
льності, горизонтальної внутрішньо регіональної мобільності, низхідної внутрішньо регіональної 
мобільності, висхідної еміграції, горизонтальної еміграції, низхідної еміграції. При цьому, важли-
вим є не лише визначення ієрархії в сутності та спрямуванні соціальної мобільності сільського на-
селення регіону в цілому. Визначальну роль має відігравати аналіз соціальної мобільності різних 
страт селянства, що призведе до виявлення не лише загальнокласових тенденцій, а й створить мож-
ливість для характеристики когнітивної соціальної поведінки окремих спільностей та прошарків 
сільського населення південноукраїнських губерній.  

Наприкінці ХІХ століття в Російській імперії відбувалася статусна трансформація селянства 
від стану до соціальної спільноти з природнім позиціонуванням його прошарків в структурі суспі-
льства. Разом з цим, на території південноукраїнських губерній, внаслідок порівняно вищого рівня 
розвитку аграрного капіталізму, цей процес розпочався раніше й охопив на той момент як економі-
чну, господарську, соціальну так і побутову сфери життя сільського населення. Тому протягом 
1903-1906 рр. для селянства регіону значення набула тільки інституціоналізація соціально-
правового статусу. Із зміною курсу аграрної політики у 1906 р. ознаки класовості у селянства Пів-
дня України посилилися, що відобразилося на його соціальній стратифікації.  

Загальна кількість селянства Півдня України за переписом 1897 р. складала 5948 тисяч осіб, 
що дорівнювало 77,5% від всього населення регіону. Відповідно, по окремим губерніям, останній 
покажчик сягав в Катеринославській 87,3%, Таврійській – 77,6% та Херсонській – 67,5% [23,2-4]. В 
межах соціальної стратифікації південноукраїнського селянства поступово формувалися шість 
страт – куркулів, заможних, стійких середняків, потенційного середняцтва, бідняків та пролетаріа-
ту. Різниця між ними простежується за такими критеріями як площа орної ділянки, співвідношення 
в ній власних та орендованих земель, форма землекористування, забезпечення худобою та реманен-
том, наявність допоміжних промислів, економічна потужність або фінансовий баланс. При цьому, 
співвідношення між стратами, наприкінці ХІХ століття може бути охарактеризоване в пропорції 
6:16:14:25:27:12, а напередодні Першої світової війни вже 7:25:14:6:29:19 [13,58]. 

Перейдемо до характеристики чинників та складових оптимізації соціальної мобільності се-
лянства Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століть. До них ми відносимо порівняно вищий 
ніж в інших європейських губерніях Російської імперії рівень генезису аграрного капіталізму, роз-
виток промисловості й гірничодобувної справи в регіоні, трансформацію свідомості селянства, змі-
ну курсу аграрної політики на початку ХХ століття.  

Протягом другої половини ХІХ століття Катеринославська, Таврійська та Херсонська губер-
нії стали регіоном товарного орного землеробства. Сприятливими умовами для цього були степо-
вий ландшафт місцевості, чорноземний характер ґрунту, порівняно низька щільність населення, на-
явність азовських та чорноморських портів через які експортувалося збіжжя, а також формування 
внутрішньорегіональної й загальнодержавної інфраструктури ринку сільськогосподарської продук-
ції. Напередодні Першої світової війни в регіоні існувало шість типів господарств – великих (дво-
рянських та купецьких) приватновласницьких, куркульських, заможних, стійких середняцьких, по-
тенційно середняцьких та бідняцьких. Але зорієнтованими на товарне виробництво були лише пе-
рші чотири типи. Зазначимо при цьому, що загальна посівна площа на Півдні України дорівнювала 
у 1917 р. 16,9 мільйонам десятин, з яких 23% належала дворянам та купцям, 56% – представникам 
вищих трьох страт селянства [11,187]. Виходячи з підрахунків В. Постнікова щодо співвідношення 
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споживчої та товарної посівної площі в господарствах різного типу, можна встановити, що «ринко-
ві посіви» дворян та купецтва знаходилися на 3,3 мільйонах десятин, а куркульських, заможних та 
стійких середняцьких господарств – на 6,4 мільйонах десятин [12,639]. 

Товарний характер ведення господарств регіону обумовлював необхідність найму робочої 
сили. Остання, внаслідок специфіки сільськогосподарського трудового циклу, поділялася на по-
стійно працюючих та сезонних робітників. За даними першого всеросійського перепису населення 
1897 р. на Півдні України налічувалося 131588 постійно працюючих наймитів, з яких 38060 (29%) у 
Катеринославській, 42822 (32,5%) у Таврійській та 50706 (38,5%) у Херсонській губернії [26,135]. 
При цьому зазначимо, що за свідченням А. Ярошко, потреба у зимових робітниках в регіоні вира-
жалася у 15-20% літнього числа робітників [29,96]. Наприклад, в економії Стойково Херсонського 
повіту взимку працювали 15 робітників, з весни до осені їх кількість зростала вдвічі. Крім того, у 
жнива наймалося ще 50 поденників [8,41-42]. Відтак, загальна кількість найманих робітників в се-
зон доходила в регіоні до 650 – 700 тисяч, що безпосередньо підтверджується матеріалами 
С.Короленка [19,2-13]. та змістом «Записки про відхід робітників у південні степові губернії» тари-
фного відділення з’їзду російських залізниць [28,69]. Важливим, в цьому контексті, є також визна-
чення характеру соціальної мобільності сільгоспробітників за останнім покажчиком їх можна поді-
лити в регіоні на місцевих й тих, які прибули з інших губерній. В матеріалах державної комісії з 
дослідження питання руху добробуту сільського населення середньо-землеробських губерній Росії 
за 1901 р. кількість місцевих найманих сільгоспробітників на Півдні України дорівнювала 366573. З 
яких в Таврійській губернії працювали – 90843 (25%), Катеринославській – 106675 (29%) та 
Херсонській – 169055 (46%) чол. [5,69]. Відтак, попит на найману працю в сільському господарстві 
задовольнявся в регіоні прийшлим населенням, кількість якого щорічно доходила до 300-350 тисяч 
осіб. 

Індустріалізація південноукраїнських міст та розвиток видобувної галузі також стимулювали 
соціальну мобільність селянства. В регіоні поступово формується соціальна спільність сільського 
населення головна або часткова зайнятість якого пов’язана з відхожими промислами або постійною 
працею в містах. Так, наприклад, протягом 1898-1900 рр. селянство регіону отримувало щорічно 
близько 350 тисяч паспортів для відхожого працевлаштування, з яких 332 тисячі (95%) мали річний 
термін, а 15700 (5%) п’ятирічний термін гідності [18,106]. Тобто, якщо селяни першої групи роз-
глядали відхожий промисел як додаток до власного господарства, то другої – як засіб існування. 
Між селом та містом Півдня України формується так звана «маятникова міграція». В межах цього 
типу соціальної мобільності селянство зберігає свою станову приналежність, але тимчасово (сезон-
но, або на термін надання паспорту) втрачає свій соціально-професійний статус. Центрами промис-
лового працевлаштування для селянства регіону на початку ХХ століття стали Катеринослав, Олек-
сандрівськ, Бердянськ, Одеса, Херсон, Юзівка, Кривий Ріг, Нікополь. Лише на заводах та фабриках 
міст Півдня України, за даними державної комісії 1901 р., працювало близько 70 тисяч селян, що 
складало 18,5% від сільського населення, яке займалося в регіоні неземлеробськими промислами 
[18,115]. Помітною також була частка вихідців з сільської місцевості у таких галузях як гірничодо-
бувна промисловість, будівництво, торгівля та транспорт. Зазначимо, що відходники з інших регіо-
нів України пропонували свої руки в найм не в містах, частка їх в останніх на території південноук-
раїнських губерній не перевищувала 2-4% [4,14]. 

Вище визначені чинники мали вплив на трансформацію соціально-господарської свідомості 
селянства регіону. Подальшої інституціоналізації в ній набувають норми, цінності та регулятори 
цілераціонального характеру. Усталеною або найбільш бажаною нормою при виборі способу життя 
залишалося сільське господарство. Тому, за наявності можливості, південноукраїнське селянство 
намагалося придбати головний ресурс аграрного сектору – землю, використовуючи та залучаючись 
тим самим до механізмів вертикальної мобільності. Так, на початку ХХ століття на Півдні України 
існувала достатньо велика площа орної землі, що була придбана селянами у приватну власність. 
Вона дорівнювала 38% від всієї приватновласницької землі, що було у два рази більшим ніж в сере-
дньому по імперії. За категоріями поділялася на декілька груп: у власності 1778 селян-
одноосібників знаходилося 1608504 десятин, у 2077 селянських товариств – 798087 десятин, у 370 
общин – 357917 десятин [21,64]. 

При цьому, у свідомості сільського населення Півдня України, не зважаючи на домінування 
общинної форми соціальної організації, закріплюються норми інституту приватної власності. Інди-
відуальне або родинне господарство, а не сільська община, в регіоні була головною економіко-
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соціальною одиницею. Норми індивідуальної та особистісної власності стали прийнятними. Як со-
ціальний регулятор вони визначили технологію висхідної соціальної мобільності більшості селян-
ських родин – покращення власного господарства за рахунок зростання (купівлі чи оренди) орної 
землі. Так, наприклад, у 1903 р., про можливий безкоштовний перерозподіл останньої на користь 
селянства за рахунок дворян чи купців висловилися члени лише однієї повітової – Павлоградської 
комісії з потреб сільськогосподарської промисловості [3,132]. Всі інші повітові та губернські комі-
сії Півдня України, до складу яких вперше у практиці загальноросійського соціального моніторингу 
ввійшли й селяни, висловилися про можливість перерозподілу земель за рахунок розширення фун-
кцій позикових товариств, Херсонського Земського та Селянського поземельного банку.  

Втім, паралельно з раціоналізацією селянської свідомості простежується ще один соціальний 
процес, що безпосередньо пов'язаний із соціальною мобільністю. Його можна охарактеризувати як 
потяг до індивідуалізації господарювання та кризу патріархальної південноукраїнської селянської 
родини. На відміну від колоністів, у селян з українським, російським, болгарським чи грецьким по-
ходженням не існувало права майорату. Родини останніх складалися з декількох поколінь, поділ 
яких став чітко простежуватись на рубежі ХІХ – ХХ століть. Так, в 1878 р. в Херсонській губернії 
налічувалося 169,1 тисяч селянських господарств, в 1893 – 244,8 тисяч, в 1904 – 275,3 тисячі. У ви-
значені роки ці покажчики по Таврійській губернії складали 84,5, 120,5 та 138,4 тисячі дворів, а в 
Катеринославській – 184,6, 218,1, та 238,4 тисяч дворів [22,116,120,124]. Зберігати економічну са-
мостійність як батьківських господарств так і відділених, за умов функціонування в аграрному сек-
торі, можливо було лише за рахунок пропорційного зростання земельних ділянок, інтенсифікації 
господарювання, залучення до сезонного відходництва або переселення. Дієвість перших двох ме-
ханізмів соціальної мобільності, внаслідок капіталізації аграрного сектору, обмеженості вільних 
земельних ресурсів та існування стійкої традиції екстенсивного землеробства була звуженою. На-
томість із зростанням щільності сільського населення на Півдні України вже у другій половині 80-х 
рр. ХІХ століття простежується чітка тенденція до переселення. Завдяки цьому каналу соціальної 
мобільності в 1904 р. частка вихідців з регіону в селах Сибіру та Зауралля була достатньо високою 
й дорівнювала, наприклад, лише в Акмолінській області 7,6% [9,51]. 

Відтак, наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть образ соціальної мобільності, як горизонта-
льної так і вертикальної, моделюється у свідомості південноукраїнського селянства як прийнятний, 
а іноді, й привабливий. Підприємливість та збагачення перестали на той момент викликати відразу 
однообщинників; міцне заможне селянство розглядається не як прошарок експлуататорів, а як при-
родна місцева еліта. За таких умов виникає феномен, що був охарактеризований німецьким соціо-
логом В. Зомбартом ще в 1907 р. – висока соціальна мобільність, особливо вертикальна виступає 
визначальним чинником низького рівня класової самосвідомості та зниженням гостроти класових 
антагонізмів [27]. Разом з цим, природна практичність селянина, а також його соціальний статус, 
матеріальне положення та інші цілераціональні й атрактивні регулятори формували по відношенню 
до соціальної мобільності декілька прагматичних поглядів. Остання розглядалася у наступному 
спектрі: як життєвонеобхідна, потрібна, ймовірно вигідна, непотрібна та шкідлива. Усвідомлений 
вибір одного з варіантів відігравав вирішальну роль у подальшій соціальній когнітивній поведінці 
окремого селянина або цілої групи.  

Одним з головних чинників, що оптимізували соціальну мобільність сільського населення пі-
вденноукраїнських губерній стала зміна на початку ХХ століття курсу аграрної політики. Уряд від-
мовився від підтримки селянської общини на користь індивідуалізації господарювання, скасував 
викупні платежі, впроваджував індивідуальну приватну власність на надільні землі, розширив фун-
кції Селянського поземельного банку, створював умови для розповсюдження хуторської та відруб-
ної систем, оптимізував переселенський рух. В роки Столипінської аграрної реформи були розкриті 
канали соціальної мобільності. На Півдні України вона мала, на 1917 р., одні з найвищих результа-
тів, оскільки важелі її співпадали з інтересами соціально мобільних верств сільського населення.  

Під час Столипінської реформи Південь України ввійшов до складу регіонів з найвищими по-
казниками виходу селян із общини. Внаслідок глибокого проникнення капіталістичних відносин у 
сільське господарство, процес закріплення общинних земель в індивідуальну приватну власність 
був на Півдні України у 2,5 рази більш інтенсивним ніж в середньому по Росії. Протягом 1906-1915 
рр. з общини вийшло 54,3% селян, які закріпили за собою 36,9% надільної землі. При цьому більша 
частина – 74% з них перейшла від общинного до приватного господарювання протягом першого 
етапу реформи, тобто у 1906-1910 рр. За рівнем мобілізації общинної землі Південь України в роки 
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реформи займав перше місце по Росії. Цей процес охопив в регіоні 15% закріплених у приватну 
власність наділів. При цьому, головними причинами продажу селянами земель були переїзд на бан-
ківські та казенні ділянки, в міста, а також переселення до Сибіру [14,42]. 

Катеринославське, Таврійське та херсонське відділення Селянського поземельного банку в 
1906-1917 рр. стали тими контактними цільовими установами, через які відбувалася мобілізація зе-
млі в руках селян, і які, тим самим, інтенсифікували висхідну вертикальну мобільність останніх. За 
допомогою банку місцеві селяни придбали 178775 десятин, що складало 1,2% усієї площі південно-
українських губерній. Але, як і в цілому по Росії, більша частина попередніх власників цих земель в 
регіоні була дворянами, які спродували маєтності для скасування боргів. 

За допомогою місцевих відділень банку землеволодіння селян Півдня України збільшилося на 
347220 десятин, або на 5,2%. Внаслідок того, що новий курс аграрної політики уряду був спрямова-
ний на індивідуалізацію селянського господарювання, 11985 (71%) створених на цій площі ділянок 
мали вигляд хуторів та відрубів. 

З метою полегшення переходу земель до рук селянства, банк на Півдні України розгорнув 
широку діяльність в сфері іпотеки. Позиковими послугами його місцевих відділень скористалися 
80% селян-покупців. При цьому, більшість позик була надана останнім у розмірі 90% від вартості 
заставленої землі і мала термін повернення 55,5 рр. У порівнянні з іншими регіонами Російської 
імперії на Півдні України частки позик, виданих під заставу куплених у банку та при його посеред-
ництві ділянок, були на 3-4% більшими. За рахунок банківських послуг розмір власного землеволо-
діння на Півдні України збільшили 16635 селянських господарств, що становило 2,5% від загальної 
кількості сільського населення регіону [14,55-56]. 

Переселенська політика в 1906-1917 рр. створила можливість для руху ліфтів соціальної мо-
більності. З одного боку, для селян регіону це була висхідна вертикальна мобільність. На місцях 
заселення вони отримували ділянки на казенних землях площею від 25 до 40 десятин на душу, зві-
льнення від податків та пільговий тариф для перевезення речей, худоби, реманенту. З іншого – у 
разі невдалого переселення, у зворотному русі на батьківщину, шлях їх проходив по низхідній соці-
альній вертикалі.  

Під час обрання нового місця проживання селяни Півдня України головну увагу приділяли не 
розміру переселенської ділянки, а природно-кліматичним умовам, господарській спеціалізації, на-
ціональному та релігійному складу областей. Населення Акмолінської, Томської та Семиріченської 
областей, до яких виїхало 294194 (60%) вихідців регіону, складалося з козаків та переселенців. Го-
ловним заняттям його було землеробство. Цьому сприяли степовий ландшафт, достатня кількість 
джерел питної води та наявність чорноземів. Глибина останніх при цьому дорівнювала одному ар-
шину, що надавало можливість збіжжю витримувати навіть найсильнішу засуху. Клімат у цих об-
ластях теж був дуже схожим з південноукраїнським – коротка весна змінювалася у травні довгим 
теплим літом, а перші морози наступали наприкінці жовтня [10,92]. 

Разом з цим, головна мета переселенської політики в роки Столипінської реформи полягла в 
заселенні та господарському освоєнні окраїнних регіонів Російської імперії. В таких умовах 
розв’язання проблеми селянського малоземелля, що існувала в густонаселеній європейській частині 
держави, мало другорядне значення. 

Протягом Столипінської реформи з Півдня України до областей колонізації від’їхало 490323 
особи, що становило 17% від загальної кількості переселенців та 6,03% від числа селян в регіоні у 
1905 р. Але, внаслідок неврахування урядом місцевих особливостей розвитку, частина нелегалів 
серед переселенців та ходаків з Півдня України була в 1,2 рази більшою, ніж в інших регіонах Єв-
ропейської Росії, й дорівнювала 50,6% загальної їх кількості [2,389]. 

Кількість випадків невдалого ходацтва та зворотного переселення у вихідців з Півдня Украї-
ни була в 1,5 разів більшою середніх показників у Європейській Росії. Всього до південноукраїнсь-
ких губерній повернулося 95123 особи, або 19,4% загальної кількості переселенців та 11% від сіль-
ського населення. Головними причинами цього явища стали відсутність в областях колонізації ві-
льних ділянок та необхідних для господарювання природно-кліматичних умов. Разом з цим, для 
3,3% прямих, або 17% зворотних, переселенців Півдня України від’їзд до Сибіру чи Зауралля був 
тимчасовим, сезонним явищем. Хоча в регіонах колонізації представники цієї групи мали ділянки 
орної землі, основна частина господарства у них залишалася на батьківщині [24,254]. 

Чинники оптимізації визначили, наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть, вектори, механізми 
та канали соціальної мобільності селянства Півдня України. Охарактеризуємо останні використо-
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вуючи дев’ятисегментну матрицю по відношенню до кожної із страт південноукраїнського сільсь-
кого населення. 

Найменш схильними до соціальної мобільності були дві верхні страти селянства регіону. Як 
куркулі, так і заможні господарі визначили для себе прийнятними лише два вектори руху – горизо-
нтальний внутрішньо регіональний та висхідний внутрішньо регіональний. Для представників цих 
верств не характерною була відмова від традиційного господарювання на землі. Голови протистоя-
ли поділу родинної власності, але намагалися зберегти статус дітей шляхом надання освіти, влаш-
тування на престижну роботу в комерційно-торгівельну чи державну установу, або за допомогою 
заключення шлюбу [25,59]. Спільною рисою для представників цих верств селянства був потяг до 
розриву з общинним типом життя. Вони купували або орендували землі у приватних власників чи 
казенного відомства, а після 1906 р. спродували свої закріпленні у приватну власність общинні на-
діли, які на той час складали лише частку господарства, з метою отримання коштів для придбання 
нових ділянок. Таким механізмом горизонтальної та вертикальної мобільності скористалися близь-
ко шести тисяч (13,5% від загальної кількості продавців общинних наділів) куркульських та замож-
них господарств регіону [20,39]. Втім, власники останніх (близько 80% від загальної кількості 
представників цих страт) активно включилися до процесу купівлі приватизованих наділів своїх од-
носельців, зводячи їх наприкінці операції в єдиний хутір або відруб [14,40]. 

Попри наявність спільних рис при виборі векторів, механізмів та каналів соціальної мобіль-
ності між представниками цих страт існували певні мотиваційні та когнітивні відмінності. Вища 
страта сільського населення України на початок ХХ століття набула ознак замкнутості. Частка її в 
соціальній стратифікації селянства в досліджуваний період зросла лише на 1%. Власники куркуль-
ських господарств, як верства, кристалізувалася головним чином за рахунок фрустрації – їх соціа-
льний статус залишався незмінним; дещо зростала лише площа посівів, кількість худоби чи рема-
ненту. Поповнення страти проходило за рахунок мінімального переходу до неї заможних господа-
рів. Особливість полягала ще й в тому, що куркулі купували землі ділянками площею 50-100 деся-
тин в сусідніх волостях і, навіть, повітах регіону [16,38]. 

На відміну від куркулів страта заможних селян залишалася на Півдні України протягом до-
сліджуваного періоду відкритою. Частка її в соціальній стратифікації сільського населення регіону 
з 1897 по 1917 рр. зросла в півтора рази, з 16% до 25%. Збільшення кількості заможних господарств 
проходило головним чином за рахунок висхідної внутрішньо регіональної соціальної мобільності 
стійких та потенційно стійких середняків. Каналами переходу при цьому слугували мобілізація на-
ділів, купівля прилеглих приватновласницьких чи казенних земель, землевпорядкування, а також 
інтенсифікація господарювання.  

Страта стійких середняків на Півдні України, як куркулів так і заможних, орієнтувала своє 
господарство на товарне землеробство. Втім, обрані нею вектори соціальної мобільності відрізня-
лися, за сутністю та спрямованістю.  

На перший погляд стійкі середняки мали стабільне міцне господарство, річний прибуток яко-
го доходив до 1000 карбованців, але останнє знаходилося під впливом ризиків. Саме родини пред-
ставників цієї страти, за інформацією місцевих земських статистів, були схильними до поділу 
[6,46]. Ділянки орної землі у них знаходилися переважно на власних або орендованих общинних чи 
товаристських наділах. Можливість купівлі банківської чи казенної землі, отримання державної по-
зики була для цієї верстви юридично обмеженою. Тому стійкі середняки, у переважній більшості 
своїй, обрали наступні вектори соціальної мобільності – висхідної внутрішньо регіональної та ви-
східної еміграції. В межах першого, головним чином за рахунок купівлі приватизованих общинних 
наділів у бідняків та оренди казенних земель вони переходили до страти заможних селян. Крім то-
го, стійкі середняки Півдня України склали потужну соціальну спільність в переселенському русі. 
Частка стійких середняків серед переселенців з Півдня України складала 27,7% (близько 2,5% від 
всіх селян регіону або 18% страти) [24,271]. Готуючись до переїзду, представники цієї групи селян-
ства спродували свою частку земель від чого кожна родина отримувала від 500 до 800 карбованців 
[15,12]. Внаслідок цього, 28% переселенців-середняків оселялася на куплених у приватних власни-
ків землях, а ще 4% – в общинах старожилів. Але, як і серед переселенців-бідняків, засобом збіль-
шення розміру землеволодіння у середняків було отримання ділянок з казенних фондів [1,389]. 

Тобто, в досліджуваний період, страта стійких середняків на Півдні України була однією з 
найбільш динамічних. За рахунок висхідної вертикальної мобільності вона зменшувалася майже у 2 
рази. Але паралельно з цим йшов процес поповнення страти за рахунок потенційних середняків і 
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навіть бідняків регіону. Внаслідок чого частка третьої страти селянства, протягом двадцяти перед-
воєнних років, була кількісно незмінною й дорівнювала близько 14% від всього сільського насе-
лення південноукраїнських губерній.  

Разом з цим, найбільш соціально мобільними в регіоні були страти потенційних середняків та 
бідних селян. В межах визначеної дев’ятисегментної матриці їх динаміка охоплювала чотири та 
п’ять векторів. Спільними з них були висхідна та низхідна внутрішньо регіональна мобільність, 
низхідна зворотна міграція та висхідна еміграція. Представники визначених страт використали такі 
канали соціальної мобільності як переселенський рух, послуги Херсонського земського, Таврійсь-
ко-Бесарабського, Азово-Донського, Селянського поземельного банків та землевпорядних комісій. 
Вони складали близько 70% прямих (легальних і нелегальних) вихідців до областей заселення, 85% 
клієнтів іпотечних установ, а також 40% клієнтів землевпорядних комісій. Соціальна мобільність 
розглядалася потенційними середняками та сільською біднотою Півдня України як така, що є дуже 
необхідною або потрібною, а мета її усвідомлювалася у створенні стабільного землеробського гос-
подарства й переході до страти стійких середняків. Але зміст мотивації та когнітивна поведінка в її 
просторі мала у представників цих страт значні відмінності.  

Протягом 1897-1917 рр. частка потенційних середняків в соціальній стратифікації південно-
українського селянства зменшилася в 4 рази – з 25% до 6%. «Розмивання» відбулося за рахунок пе-
реходу її представників до прошарку місцевого та позарегіонального стійкого середняцтва з одного 
боку, а також низхідної вертикальної мобільності з іншого. Внаслідок капіталізації аграрного сек-
тору, нижчої конкурентності по відношенню до власників товарних господарств потенційні серед-
няки змушені були користуватися тими ліфтами висхідної вертикальної соціальної мобільності, що 
їм пропонувала держава. Тому послугами Селянського поземельного банку скористалася чверть 
представників цієї верстви, а близько 40% виїхали до Акмолінської, Томської та Семиріченської 
областей. При цьому, в першому випадку надільні землі віддавалися під заставу, а в іншому спро-
дувалися. Разом з цим, в низхідній соціальній мобільності потенційних середняків можна виокре-
мити два потоки. Перший з них – група невдалих переселенців, які поверталися на батьківщину з 
метою поновлення господарства. Другий – чисельні нуклеарні сім’ї, які виникали внаслідок розколу 
патріархальних родин характеризованої страти. Але в соціальному просторі регіону частка потен-
ційних середняків з висхідною мобільністю була в декілька разів вищою ніж з низхідною.  

Майже незмінною за кількістю на Півдні України в досліджуваний період була страта бідня-
ків. ЇЇ частка в соціальній стратифікації зросла лише на два відсотки. Але на відміну від потенцій-
них середняків, вектори низхідної мобільності у бідняків регіону домінували над висхідними. Ця 
страта поповнювалася розореними потенційними середняками й паралельно зменшувалася завдяки 
пролетаризації. Хоча з двох нижчих прошарків південноукраїнського селянства вийшло понад 70% 
емігрантів до областей Сибіру та Зауралля, саме бідняки складали 80% зворотних переселенців. 
Крім того, бідняцтво складало три чверті продавців закріплених у приватну власність общинних 
наділів. 

Такий стан речей пояснюється господарчою мотивацією малоземельного прошарку. Предста-
вники страти в регіоні забезпечували існування своєї родини не лише за рахунок землеробства. 
Значну частку в бюджеті останньої відігравав прибуток отриманий від відхожих промислів – сіль-
ськогосподарського сезонного найму чи «маятникової мобільності». Відтак, під час вибору вектору 
соціальної мобільності представник бідняцької страти мав наступні альтернативи: отримання позе-
мельної позики від банку або абсолютна продаж господарства та переселення (бажана але ймовірна 
висхідна мобільність); продовження існування за рахунок невеликого, іноді лише присадибного 
господарства та сезонного наймитування із платнею до 40 карбованців на місяць (горизонтальна 
внутрішньо регіональна мобільність); переїзд до промислового чи видобувного центру із щомісяч-
ним заробітком від 80 до 115 карбованців (можливо бажана та реальна внутрішньо регіональна го-
ризонтальна мобільність). Вибір між цими варіантами залежав від цілої низки як суб’єктивних так і 
об’єктивних моментів. 

Чинники та складові оптимізації соціальної мобільності суттєво вплинули на процеси, що 
відбувалися в регіоні у страті сільського пролетаріату. Протягом 25 передвоєнних років частка його 
в соціальній стратифікації південноукраїнського селянства зросла з 12% до 19%, тобто у 1,5 рази. 
Поповнення визначеної верстви проходило за рахунок переходу до його складу представників двох 
верхніх страт – потенційних середняків та бідняків. Крім того, близько 2/3 сільськогосподарського 
пролетаріату в південноукраїнських губерніях складали не місцеві, а прибулі особи. Так, напри-
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клад, у 1891 р. для відхожого промислу на територію Катеринославської, Таврійської та Херсонсь-
кої губерній мешканцям інших адміністративних одиниць було видано 764215 паспортів. Потоки 
відходників були спрямовані з Київської (191490 осіб), Полтавської (173020 осіб), Харківської 
(157280 осіб), Чернігівській (134140 осіб), Подільської (108285 осіб) губерній [28,69]. 

Разом з цим, потреба у сільськогосподарському пролетаріаті в регіоні, як було визначено ви-
ще, дорівнювала 650-700 тисячам осіб, але в сезон робіт їх кількість зростала більш ніж до 1 міль-
йону. Тобто, пропозиція праці перевищувала попит, що призводило до зростання конкуренції на 
ринку робочих рук та могло сприяти зростанню соціальної напруженості в межах нижчої страти. 
Особливо складною, в цьому відношенні, була ситуація в Херсонській губернії, де кількість беззе-
мельних землеробів, які не могли знайти собі промисли, дорівнювала декільком тисячам [17,4]. 

Охарактеризовані обставини визначили можливість вибору сільськогосподарським пролета-
ріатом на Півдні України лише векторів горизонтальної мобільності. З одного боку, вже на початку 
ХХ століття в регіоні помітним став відтік пролетаризованої верстви з села до міста чи центрів гір-
ничо-видобувної галузі. Формальна зміна, в цьому контексті, соціально-професійного статусу та 
більш відчутний рівень заробітної платні не підіймав таких вихідців із села до наступної в ієрархії 
страти. З іншого – сезонні відходники до території південноукраїнських губерній також були сіль-
ськогосподарськими пролетарями, які не мали власного господарства й поверталися «додому» тіль-
ки на період функціонування переробних підприємств. До того ж, в умовах певної перенасиченості 
південноукраїнських губерній сільськогосподарською робочою силою, близько 14% відходників 
розглядали регіон як територію міграційного транзиту до Кубані, Дону чи Бессарабії [7,82-83]. Тоб-
то, соціальна мобільність представників нижчої страти селянства на території Півдня України мала 
наприкінці ХІХ – початку ХХ століть виключно фрустраційний характер й поширювалася лише в 
межах територіальної площини.  

Таким чином, порівняно вищий ніж в інших європейських губерніях Російської імперії рівень 
ґенези аграрного капіталізму, розвиток промисловості й гірничодобувної справи, трансформація 
свідомості, зміна курсу аграрної політики були головними чинниками, що визначили сутність та 
характер соціальної мобільності селянства Півдня України наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. 
Вплив їх визначив наявність в досліджуваному соціальному явищі на території регіону таких особ-
ливостей як більш інтенсивний темп та масовість. До того ж, з дев’яти векторів соціальної мобіль-
ності південноукраїнське селянство обрало шість, й переважна більшість їх мала висхідний харак-
тер.  

Разом з цим, мотивація до залучення селянства регіону до каналів соціальної мобільності бу-
ли пов’язані у досліджуваний період з такими моментами як соціальний статус та рівень матеріаль-
ного забезпечення окремих індивідів чи груп. Визначений факт обумовив схильність крайніх страт 
сільських мешканців до вибору внутрішньорегіональної мобільності, а середніх прошарків – ще й 
позарегіональної. При цьому, остання асоціювалася у селян-переселенців з південноукраїнських 
губерній з реальним або утопічним ліфтом соціальної мобільності. 

Досліджуване явище мало визначальний вплив на стан соціальної стратифікації південноук-
раїнського селянства. В контексті його розгортання відбулося збільшення кількості крайніх підкла-
сів сільського населення – куркулів, заможних та стійких середняків з одного боку, та бідноти й 
сільського пролетаріату з іншого. Наприкінці ХІХ – початку ХХ століть суттєвого зменшення за-
знала страта потенційних середняків. За таких обставин селянство Півдня України характеризува-
лося на початок ХХ століття, на відміну від інших регіонів, як більш заможне, хазяйновите та міц-
не.  

Матеріали статті можуть бути використані в межах спецкурсів з історичної демографії та іс-
торичного краєзнавства. Публікація є одним з кроків у розкритті теми соціальної історії селянства 
Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століть. Подальша розробка останньої можлива шляхом 
розкриття проблем соціальної поліструктурності, функціонування історичних форм соціальної са-
моорганізації та інституціональних засад соціальної комунікації сільського населення регіону ви-
значеної доби. 
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SUMMARY 

This article say about social mobility of peasants in the South of Ukraine in the finish ХІХ – begin-
ning ХХ centuries. It includes analyze of vertical end horizontal mobility end open question about emigra-
tion of them.  
 
 



    КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК                                                                                                       2010 

 34 

ІІ РОЗДІЛ 
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 
         В. С. ОРЛЯНСКИЙ  

«ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС»  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАПОРОЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ УПРАВЫ 

 
Привлечение коллаборационистских структур германскими властями для реализации «еврей-

ского вопроса» в разных регионах осуществлялось по разному. Диапазон способов и форм такого 
привлечения были довольно разнообразными: от прямого привлечения к участию в проведении ак-
тов уничтожения евреев до разнообразных форм косвенного участия. Природа такого участия тре-
бует дальнейшего тщательного изучения и обязательно с учетом региональных особенностей, кото-
рые, по нашему мнению, играли далеко не последнюю роль.  

Вместе с тем, независимо от региональных особенностей, необходимо учитывать также и тот 
факт, что местные управы, хотя и были не немецкими по своему составу, являлись всего лишь од-
ним из сегментов немецкой оккупационной администрации. Являясь самым разветвленным и мас-
совым органом управления, они просто не могли не быть вовлеченными в разного рода идеологи-
ческие мероприятия, проводимые оккупационной властью. Необходимо учитывать и то, что эти 
управы, их организационная структура, форма и способы их деятельности, а так же полномочия 
целиком являлись продуктом этой идеологии. Возможно, на наш взгляд, одним из факторов, вли-
явшим на степень вовлечения местных управ в мероприятия, проводимые оккупантами, может вы-
ступать социально-личностный состав этих органов власти. Вопрос о мотивациях и причинах, по-
чему все же большое количество бывших граждан Советского Союза пошли служить оккупантам, 
не является темой нашего исследования. Нам представляется, что именно этот фактор во многом 
определял психологический фон мероприятий, проводимых германской властью. В то же время, 
работники управ, являясь в большинстве своем выходцами из местного населения, находясь непре-
рывно в контакте с ним, просто не могли игнорировать социально – психологическое состояние 
этого населения. 

Прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению заявленной нами темы, необходимо 
отметить некоторые факторы, которые, несомненно, имели влияние на ход событий, связанных с 
этой темой. А именно. Между угрозой захвата города Запорожья и реальным вступлением немец-
ких войск в город имелся довольно длительный промежуток времени – более месяца. В этот про-
межуток времени представители еврейского населения города имели возможность его покинуть 
тремя способами. Во-первых, все государственные и партийные институции смогли «самоэвакуи-
роваться» вовремя и в полном составе, причем задолго до непосредственного отхода войск Красной 
армии. Во-вторых, советскому командованию удалось эвакуировать из города все крупные про-
мышленные объекты, а вместе с ними и основную массу рабочих и специалистов этих заводов, что 
не всегда удавалось сделать Советской власти при оставлении крупных городов в тот период. В-
третьих, длительный промежуток времени давал возможность для самостоятельного выхода из го-
рода всем желающим.  

Следующий факт, который необходимо учитывать - это специфичность процесса образования 
города Запорожье в предвоенный период. Прежде всего, строительство и ввод в эксплуатацию 
крупнейших индустриальных предприятий привел к многократному и резкому увеличению числен-
ности населения города. Практически образовалась т.н. Новая часть города Запорожья. Согласно 
первым переписям немцев, проведенная сразу же после занятия ими города, мы можем увидеть, что 
большинство из оставшегося населения города припадает на ее старую часть, что в численном вы-
ражении приблизительно совпадает с численностью его на начало индустриализации [1]. Подобным 
фактом автор хочет акцентировать внимание на таком предположении, что возможно большую 
часть оставшихся жителей города Запорожья составляли именно его коренные жители, имеющие 
устойчивые способы общения между собой в своеобразном, хотя и достаточно типичном для ре-
гиона, многонациональном городе.  

Вопрос о количестве еврейского населения в Запорожье на начало оккупации все еще остает-
ся достаточно дискуссионным. Это связано с оценкой и идентификацией многочисленных захоро-
нений жертв вокруг Запорожья в периода оккупации. Для нашей темы мы берем несколько иной 
аспект этой проблемы. 
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Уже через две недели после вхождения немцев в город ими была проведена перепись населе-
ния, по которой было зарегистрировано 1841 еврей и 26 цыган [2]. Анализ переписной документа-
ции позволяет отметить тщательность и пунктуальность проделанной работы, что, на наш взгляд, 
позволяет признать достоверность такую численности евреев, проживавших на то время в Запоро-
жье. По ряду причин, которые до сегодняшнего дня не имеют однозначного объяснения, в Запоро-
жье уничтожение еврейского населения не производилось сразу же после установления оккупаци-
онной власти, как это происходило во всех окружающих его населенных пунктах. По переписи на 
15 ноября 1941г. в сводках городской управы евреи продолжают присутствовать и даже наблюдает-
ся некоторое их увеличение до 1852 человек [3]. Присутствуют они и в сводках управы на 1 января 
1942г. [4]. 

Важным моментом в этой трагической истории является и такой факт, как отсутствие пред-
намеренного сосредоточения евреев в т.н. гетто или в местах длительной предварительной концен-
трации. То есть, мы имеем конкретный факт длительного проживания евреев в условиях немецкой 
оккупации без каких-либо специальных акций по отношению к ним. Ряд документов позволяют 
утверждать, что евреи продолжали проживать и при этом даже на законном основании занимались 
кустарной деятельностью до середины апреля 1942г. Так, городская биржа труда не продлила (от-
мечено автором – В.О.) лицензии евреям-кустарям К.Ю. Призтаеру, Н.Х. Богданову, А.И. Бергато-
ву, а отказы им были зарегистрированы 22 и 27 апреля 1942г. [5] Реальность подобного факта и 
создает интересный прецедент для рассмотрения роли и места городской управы в исследуемый 
период. 

Мотивировку поведения населения, как правило, определяет реальная власть. Так, на обра-
щение жительницы города 8 октября 1941г. Д. Мориц, немки по национальности, об отсутствии у 
нее жилья, в немецкой комендатуре предложили «найти квартиру, которую ранее занимали евреи, и 
занять ее» [6]. Так же, на обращение 14 октября 1941г. жителя города Запорожья к немецкому ко-
менданту по вопросу отсутствия жилья из-за попадания в его дом бомбы, был получен ответ, в ко-
тором разрешалось «занять любую жидовскую квартиру» [7]. В обоих случаях мы видим, что усло-
вием заселения в квартиру был не захват ее у проживающих в ней евреев, а только вселение в пус-
тующие квартиры евреев. 

По нашим наблюдениям, стихийного и массового захвата еврейского, да и любого другого, 
пустующего жилья в городе не происходило. Возможно, не последнее значение в этом сыграл тот 
факт, что городская управа уже через несколько дней после начала оккупации начала функциони-
ровать как полноценная управленческая и распорядительная структура. Как мы уже знаем, управе 
было предоставлено право распоряжаться и управлять всем жилым фондом города, она же выдава-
ла и ордера на право пользования жильем, она, по существу, выступала и собственником всего 
имущества, которое оказалось в свободных квартирах. Обладая подобными полномочиями и иму-
щественными рычагами воздействия, городская управа просто не могла не влиять на ход различных 
мероприятий немецкой оккупационной администрации. 

Итак, согласно документам можно предположить, что заселение еврейских квартир, если так 
можно для подобной ситуации выразиться, происходило довольно организованно. На каждую та-
кую квартиру управа выдавала ордер после подачи соответствующего заявления. Что показывает 
анализ этих заявлений? Прежде всего, факт наличия в городе большого количества свободных 
квартир, хозяева которых выехали или находились в эвакуации. Как ни странно это звучит для того 
времени, но для получения ордера все же была необходима констатация отсутствия хозяев кварти-
ры. Наиболее распространенными были такие констатации: «квартира была открыта», «еврей Хай-
кин эвакуировался», «квартира эвакуированного еврея» [8]. 

О том, что многие евреи выехали или эвакуировались еще задолго до прихода немцев, может 
свидетельствовать текст следующего заявления, вернее, обоснования: «еврей Абергаме выехал на 
Урал, а я занял его квартиру 23 сентября 1941г., так как жил с семьей в общежитии» [9]. Напомним, 
что это событие произошло за десять дней до вступления немцев в город. 

Следующим, на наш взгляд, интересным и важным моментом являются мотивации претен-
дующих на получение еврейского жилья. Диапазон таких обоснований довольно большой: от ба-
нально простых – «была пустой», до достаточно серьезных, на которые необходимо обратить осо-
бое внимание. Так, квартиру еврея Горского отдали семье, которая до этого жила в землянке [10], 
квартира Зельцмана была отдана семье, которая проживала в сыром подвале, «непригодным для 
жилья», в этом же доме [11]. Необходимо признать, что прошения с подобными мотивациями со-



    КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК                                                                                                       2010 

 36 

ставляют достаточно большое количество и вполне могли вписываться в русло идеологии немецких 
властей – освободителей славянского народа от социальной несправедливости, которую принесли 
им евреи.  

Достаточно интересным и в то же время проблемным для восприятия может выступать сле-
дующий пример. Городская управа разрешила семье Герасименко – четыре человека, которые жили 
в комнате 7 кв.м., произвести по взаимному согласию обмен на квартиру большей площади, в кото-
рой проживала одинокая еврейка Вороная. Ордер Герасименко получили 10 декабря 1941г. Воро-
ной обмен управа тоже разрешила, но без выдачи ордера [12]. С одной стороны, мы видим, что под 
эгидой управы произошло вполне логичное в данном случае действие и при этом не было допущено 
самоуправство. С другой стороны, без ордера проживать было нельзя, управа следила за этим стро-
го. Почему же она не дала еврейке Вороной ордер? Как нам известно, первые выводы групп евреев 
из города на расстрел были произведены именно в декабре. Выходит, что управа знала (или пред-
полагала) о возможном будущем евреев в ближайшее время. Можно, наверное, в этом случае ус-
матривать и молчаливое соучастие в предстоящей расправе над евреями.  

Прямое участие городской управы, и прежде всего городской полиции, в антиеврейских ак-
циях нами не выявлено. Возможно, ей и не отводилась немецкой комендатурой активная роль, хотя 
как тогда можно оценить предыдущий пример. Двойственной ролью выступать может их обяза-
тельное участие в поддержании порядка, не при самих акциях, а по крайней мере вокруг района 
проведения их. Косвенным соучастием можно назвать и следующий пример. Так, в управе находи-
лись образцы прошений на получение квартир (трогательная забота о посетителях – В.О.), где ука-
зывалось, чтобы проситель, называя квартиру, на которую он претендует, обязательно указывал 
еврейскую ее принадлежность [13]. 

Роль и место управы в годы оккупации можно проследить по работе с жильем. Анализ источ-
ников позволяет сделать вывод, что самовольных захватов свободных жилых помещений или из-
гнание евреев из квартир управой не поощрялось, скорее даже можно говорить о пресечении ею 
подобных инициатив. Автор ни в коей мере не претендует на утверждение, что их в городе совсем 
не было. Интересен в этом плане следующий факт. Один житель города просил выдать ему ордер 
на пустой, по его мнению, дом и его получает. Городская управа вообще-то не имела права распо-
ряжаться частной собственностью в жилом секторе, кроме случаев, когда устанавливался факт, что 
хозяин ее бросил. При опросе соседей инспектором управы было выявлено, что дом не является 
брошенным, что его хозяева на данный момент находятся в селе. Исходя из этой информации, ра-
нее выданный ордер на этот дом был аннулирован и изъят [14]. Подобное обозначение – «дом сво-
боден, хозяева временно выехали в село» очень часто встречается в документах городской управы, 
особенно при переписи населения весной 1942 г. 

Данный факт может свидетельствовать о наличии в управе, по крайней мере, двух подходов к 
жилью. Если его хозяин коммунист или еврей, или эвакуировавшийся, то подход один, если же хо-
зяином жилья является человек, который остался, то другой.  

В развитие этой темы может служить и следующий пример. В управу поступило заявление от 
директора завода ПРС, в которой говорилось, что в связи с нехваткой жилых помещений для рабо-
чих завода, он просит выселить двух полицаев, которые проживали в одном из заводском бараке. 
Управа, рассмотрев сложившуюся ситуацию, установила, что служащие полиции, отец и сын, не-
правомочно поселились в этом бараке, на основании чего они и были выселены 2 июня 1942г. [15]. 
Интересно при этом отметить, что оба фигуранта служили в полиции с 6 октября 1941г., практиче-
ски с первых дней начала оккупации. 

Следующей разменной монетой в названной теме, которую немецкие власти использовали 
для формирования поддержки своей власти в среде местного населения, явилось имущество в быв-
ших еврейских квартирах. Этот кусок материальных ценностей был даже более приоритетным, так 
как был более мобилен в перемещении и распределении. Вместе с квартирами все оставленное 
имущество переходило в распоряжение городской управы. В отношении этого имущества произво-
дилась обычная, как бы типовая процедура. Управа делает опись пустующего дома или квартиры, 
указывая, что все имущество в них принадлежит коммунистам или евреям. Справедливости ради 
необходимо отметить, что графа об отсутствии хозяев по причине их эвакуации в глубь России 
присутствовала. Оно объявляется бесхозным, далее производится реквизиция и в дальнейшем его 
реализацией занимается финансовый отдел городской управы [16]. Здесь необходимо еще раз под-
черкнуть, что нами не обнаружено ни прямых, ни косвенных подтверждений о массовых (подчерк-
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нуто нами – В.О.) грабежах. Это не значит, конечно, что мы настаиваем на их полном отсутствии. 
Это может свидетельствовать о нескольких вариантах развития событий: немецкое командование 
не производило каких-либо провокационных действий такого характера, местное население массо-
во не поддалось на провокации подобного типа, местная управа не принимала в них участия. О не-
однозначной роли городской управы может свидетельствовать целый ряд расписок, где указывается 
о сданных управе «жидовских вещей от гражданина Верегеш», о «вещах жидовки Цайгер от Дам-
цова», а также о том, что «жидовские вещи изъяты у гражданина Палеводы» [17]. Вряд ли можно 
думать, что подобная сдача была полностью добровольной, и такое принуждение осуществляли в 
данном случае отнюдь не германские власти. Еще, что показывают документы подобной группы, 
так это то, что речь идет о вещах, которые относятся только к покинутым квартирам. Вопрос: «А 
изымались ли вещи из квартир еще проживавших там евреев?» – остается пока для нас открытым.  

Большинство документов по данной теме относятся до октября, ноября и декабря 1941г. Воз-
можно, это было связано с резким появлением большого количества свободных квартир, домов и 
ничейного имущества в городе. На период зимы и весны 1942г. документов, связанных с еврейским 
имуществом, мы уже не находим.  

Следующий комплекс документов, связанных с еврейским имуществом, приходится на осень 
1942г. Прямых объяснений их появления нам найти не удалось, однако по некоторым косвенным 
источникам можно предположить, что немецкое хозяйственное командование в Запорожской об-
ласти было недовольно результатами экономической деятельности некоторых городских управ в 
отношении еврейского имущества. Это не относилось только к Запорожской управе, возможно, это 
было общей тенденцией и также происходило в других городах [18]. Возможно, это стало результа-
том поиска дополнительного источника для финансирования местных управ. 

Интересуемая нас группа документов представляет собой заявления граждан города о вызове 
к ним на дом оценщиков из городской управы для проведения описи и оценки вещей бывших вла-
дельцев квартир и домов евреев и коммунистов. Речь в этих документах идет не столько о вещах, 
сколько о мебели, которая находилась в квартирах, на момент, когда туда вселялись новые хозяева 
[19]. Описи показывают, что количество этих вещей не было многочисленным, скорее можно даже 
говорить об их единичности. Многочисленность данной группы документов, временные рамки их 
появления, простота процесса узаконивания чужого имущества и оплаты, да и установка самих цен 
на них, позволяют предположить о целенаправленности подобных мероприятий. Опять же о роли 
Запорожской управы. Нам кажется, что городская управа снова здесь проявила сдержанность в реа-
лизации, а возможно, и спущенного им указания из немецкой комендатуры. Интересным является 
сравнение процесса проведения подобных мероприятий в городе Запорожье с городом Мелитополь, 
где городская управа просто проводила насильственное изъятие бывшего еврейского имущества у 
населения без каких-либо компенсаций за суммы, заплаченных за них ранее.  

Итак, несколько обобщающих выводов о роли Запорожской городской управы в указанной 
выше сфере ее деятельности, которые можно сделать на основе имеющейся источниковой базы. 

Во-первых, определенное выпадание города Запорожья из общей картины немецких антиев-
рейских мероприятий позволяет более полно проанализировать роль городской управы. 

Во-вторых, сама управа в городе не являлась инициатором антиеврейских акций и не под-
держивала такие действия среди населения, а возможные стихийные действия пресекала. 

В-третьих, особенность предоккупационного периода нами выделяется не случайно, ибо 
можно предположить, что именно наличие такого периода и позволило выехать из города всем, кто 
как-то связывал себя с советской властью или разделял ее взгляды. Можно также предположить, 
что в городе осталось то население, которое не имело каких-либо веских причин (необходимости, 
страха, убежденности) для того, чтобы изыскать способы его покинуть. 

В-четвертых, факт создания и полноценное функционирование управы практически через не-
сколько дней после вступления немецких войск в город позволяет предположить, что у значитель-
ной части оставшегося населения города уже имелось желание сотрудничать и жить в условиях не-
советской системы. 

В-пятых, исходя из предыдущих посылок, делаем предположение, что руководящий и испол-
нительный состав Запорожской городской управы сосуществовал вместе с населением города в со-
циально-психологической модели, исключающей схемы отношений с советско-большевистской 
идеологией. Природа межнациональных отношений Южной Украины сформировала достаточно 
устойчивую, толерантную систему сожительства различных этносов. 
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В-шестых, период Второй мировой войны для южноукраинского региона показал, что огром-
ный комплекс проблем межнациональных отношений, вплоть до отношений геноцидного уровня, 
стали результатом вноса их в регион тотальными политическими системами любой идеологической 
ориентации.  
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SUMMARY 
The author of the article investigates the role and place of government of Zaporozhye in politics of 

German occupation power in genocide of Jewish people. 
 

В. Г. КОСМИНА 
ДО ПИТАННЯ ПРО СТИЛЬОВУ ЄДНІСТЬ ЛОКАЛЬНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ 

 
У класичних теоріях локальних цивілізацій однією з найважливіших категорій виступає стиль 

цивілізації. Саме він часто подається як її інтегруюча форма. Проблемі стилю надзвичайної ваги 
надавав О. Шпенглер, котрий у єдності стилю культурної символіки, стилю всіх життєвих проявів 
людини і суспільства вбачав зовнішнє вираження “душі” культури, її просторового прасимволу [21, 
с. 259–260]. Інтуїтивне осягнення цього стилю дозволяє, на його думку, осягнути прасимвол і саму 
душу культури. Про багатогранний “соціальний стиль” цивілізації як сукупність засобів її виражен-
ня та про естетичний спосіб його осягнення писав А. Дж. Тойнбі [19, с. 289–291]. Питанням стиле-
вої єдності цивілізації і формування в ній над-стилю, або тотального стилю, близького до “органіч-
ного стилю” живих організмів у природі, присвятив спеціальну працю (“Стиль і цивілізації”) аме-
риканський культуролог А. Кребер [24].  

Та ці теорії не були спрямовані на дослідження стилю цивілізації як такого. Вони лише об-
стоювали можливість за стилем, за видимими фактами осягнути якусь “справжню”, глибинну суть 
цивілізації, здатну розкрити витоки єдності фактів історії цивілізації і єдності стилю. Таким транс-
цендентальним означуваним для опису цивілізації як цілісності, своєрідним передпосилочним 
знанням зазвичай виступала аналогія з організмом, або органіцистська метафора [Докладніше див.: 
7]. Та вже з кінця ХХ ст. під натиском постмодерністської і деконструктивістської критики довіра 
до великих наративів з їх різноманітними, логічно не доводжуваними трансцендентальними озна-
чуваними значно зменшилась.  

Між тим, постнекласична наука висуває теорії, в яких за логікою синергетики обґрунтовуєть-
ся внутрішня зв’язність фактів суспільного життя. Однією з найпереконливіших теорій такого ґату-
нку стосовно суспільства та його історії є системна теорія класика сучасної соціології Нікласа Лу-
мана, викладена у численних працях [Найголовніші з них див.: 25 (у російському перекладі: 15) та 
26 (у російському перекладі: 11–14, 16)]. Всі факти історії найрізноманітніших сфер суспільства 
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постають як зв’язані одні з одними смислові комунікації. В локальній цивілізації цілком простежу-
ється і може досліджуватися її смислова єдність на рівні комунікацій та їх систем [Докладніше див.: 
6]. Але в науковій літературі не вивчалося питання стилю цивілізації в контексті системного підхо-
ду до цивілізаційного аналізу історичного процесу, а відтак залишається проблематичним і тради-
ційний порівняльний аналіз цивілізацій. 

У цій статті якраз і ставиться мета виявити методологічні параметри застосування категорії 
стилю в системно-комунікативному дослідженні історії локальних цивілізацій. Але спершу окрес-
лимо загальні положення луманівської теорії та контури її використання в методології історичних 
досліджень.  

Теорія Н. Лумана належить до того напряму в теорії систем, який спрямований на вивчення 
систем самореферентних, тобто зорієнтованих на самих себе, на свої попередні і майбутні стани, та 
автопоетичних, тобто систем, що здійснюють автопоезис – створюють елементи, з яких і склада-
ються. Традиційно соціологія трактувала суспільство як систему, котра складається з людей, їхніх 
зв’язків, їхніх дій, їхніх комунікативних дій, але була не в змозі безпосередньо аналізувати дії лю-
дей через недоступність для спостереження свідомості останніх. Н. Луман же “виводить” людей за 
межі системи суспільства – в її навколишній світ. Суспільство в його теорії складається тільки з 
комунікацій. Комунікації мають смислові зв’язки з попередніми комунікаціями і уможливлюють та 
підготовлюють наступні, внаслідок чого і функціонує суспільство як відкрита щодо навколишнього 
світу, але операційно закрита комунікативна система. Так, люди безпосередньо причетні до кожної 
комунікації й без їх участі вона була б неможливою. Але кожна людина – це така ж операційно за-
крита, самореферентна й автопоетична система свідомості чи психіки (крім того, що вона склада-
ється з низки самореферентних біологічних систем), елементну базу якої становлять переживання. 
Ця система має власну історію формування і неповторну структуру. Для учасників комунікації сис-
теми свідомості один одного когнітивно недоступні: ніхто не може знати достеменно, що думає ін-
ший, а сказане ним – це тільки сказане в комунікації. Отже, самі учасники комунікацій так чи так 
розуміють один одного, лише орієнтуючись на смисли попередніх комунікацій в даній комунікати-
вній системі, які, до речі, завжди по-своєму формували і смислову структуру систем свідомості ко-
жного з них. Тож у комунікації завжди присутня контингенція – неоднозначність, можливість бути 
і по-іншому, а з урахуванням щонайменше двох її учасників – подвійна контингенція. Точно так же 
і дослідникові доступні лише такі комунікації, а всі описи психології, менталітету, а здебільшого – 
й культури, фактично є тільки моделюванням на основі інтерпретації комунікацій.  

З луманівської характеристики суспільства для історичної науки, передусім, для системного 
аналізу історичного процесу, випливають декілька наслідків методологічного характеру. По-перше, 
якщо суспільство складається лише з комунікацій, то можна відійти від традиційного “об’ємного”, 
багатогранного, бачення історичних фактів та джерел в їх “об’єктивному” і “суб’єктивному” (люд-
ському) вимірах і розглядати їх як ті ж комунікації – у системно-суспільному вимірі: для суспільст-
ва має значення тільки їхній комунікативний зміст. В такому разі традиційні історичні джерела, пе-
редусім письмові, є тими ж таки фактами-комунікаціями, які вказують і на себе, і на інші факти-
комунікації минулого.  

По-друге, в комунікації зливаються воєдино суб’єктивне й об’єктивне, анігілюється суб’єкт-
об’єктна антиномія, зникає ґрунт для картезіанського дуалізму в підході до історичних фактів. В 
дослідженні місце міркувань про об’єкти і суб’єкти займають міркування про спостереження і роз-
різнення. Кожна комунікативна система в своїх операціях-комунікаціях спостерігає за власною єд-
ністю, розрізняючи себе і навколишній світ (в т.ч. внутрішньо-суспільний). Це спостереження від-
бувається всередині самої системи. Її комунікації включають повідомлення адресанта, закладену в 
повідомлення інформацію та розуміння останньої адресатом. Повідомлення є внесками в автопое-
зис системи, а в інформаціях зазвичай реферується навколишній світ. Дослідження історика, спря-
моване на виявлення розрізнення між смислами повідомлень та смислами інформацій, є, таким чи-
ном, спостереженням за спостереженнями комунікацій, або спостереженням другого порядку.  

По-третє, і це – найголовніше, в суспільстві як комунікативній системі існують смислові 
зв’язки між комунікаціями (фактами!) і між комунікативними підсистемами (сферами суспільного 
життя). В само-віднесенні своїх комунікацій (у повідомленнях) система контролює їхній послідов-
ний смисловий зв’язок. В іншо-віднесенні тих же комунікацій (в інформаціях) вона спостерігає за 
навколишнім світом, щоб реагувати на релевантні для неї зміни в останньому й відповідно корегу-
вати свій подальший автопоезис. Це свого роду реактивний смисловий зв’язок. У понятійному пла-
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ні визначення “реактивний” можна інтерпретувати у зв’язку з іменниками “реакція” та “реагуван-
ня”, але можна пов’язувати і з більш віддаленим етимологічно, але близьким за смислом поняттям 
“реактивація”, позаяк ідеться про нову активацію автопоезису системи під дією зовнішніх подраз-
ників.  

Отже, аналіз суспільства як системи комунікацій дозволяє виявити реальну зв’язність фактів 
історії і когерентність самого історичного процесу. Важливо тільки розрізняти два види смислового 
зв’язку: послідовний – всередині системи – і реактивний – щодо інших систем (підсистем) комуні-
кацій та навколишнього світу суспільства (людського, природного, надприродного). Якщо тут і 
можна говорити про причинно-наслідкові зв’язки, то лише умовно. Адже реакції системи комуні-
кацій та напрямок її автопоезису хоча й перебувають здебільшого в певному діапазоні смислів, од-
нак є контингентними, і залежать від її поточного стану. Еволюція системи відбувається за схемою: 
варіювання смислових комунікацій – селекція окремих із них домінуючою структурою очікувань – 
ре-стабілізація системи в оновленому стані.  

У всесвітній історії найбільш суттєві зміни пов’язані з переходом суспільства до нових форм 
системної диференціації. Найбільш ранньою є заснована лише на усній комунікації сегментарна 
форма диференціації, більш відома нам як первіснообщинна. Наступні дві форми – поділу на бага-
тофункціональний центр і периферію та/або стратифікації – являють собою засновані на писемності 
територіально обширні ієрархічні суспільства високих культур, або цивілізацій. У них уже 
з’являються свої смислові медіа-коди для окремих сфер комунікацій – влади, господарства, мистец-
тва, науки тощо, але комунікації в цих смислових медіумах регулюються релігією та пов’язаною з 
нею мораллю. Поява в Західній Європі книгодрукування сприяла поступовому, впродовж ХVІ–
ХІХ ст., переходу західного суспільства до диференціації на самостійні функціональні системи ко-
мунікацій, де релігія та мораль втратили контроль над іншими сферами і перетворилися на окремі 
автопоетичні системи в колі інших систем – політики, права, економіки, науки, мистецтва, вироб-
ництва, освіти, охорони здоров’я. Тепер когерентність історичного процесу проявляється і дослі-
джується в рамках автопоезису кожної з систем та їх реагування на релевантні зміни в інших сис-
темах. Точно так же досліджуються реактивні смислові взаємозв’язки у розвитку різних цивіліза-
цій, а також цивілізацій, що збереглися до сьогодення, та функціональних систем комунікацій, що 
набувають світового характеру.  

Враховуючи всі ці особливості функціонування суспільства, ми можемо дати таке визначення 
цивілізації. Цивілізація – це сукупність взаємопов’язаних та взаємопогоджуваних духовно-
моральних, політичних, економічних та соцієтальних засобів (медіа), за допомогою яких суспільст-
во як система комунікацій забезпечує своє функціонування та усталеність у просторі і часі.  

Але постає питання іншого плану: якщо в цивілізаційному аналізі елементарні одиниці (ко-
мунікативні операції) є структурно однотипними, а їх системи функціонально схожими, то як ми 
можемо розрізняти самі цивілізації, зокрема, проводити їхню типологію, порівнювати між собою 
тощо? Спроби зіставити цивілізації за їх загальним смислом не будуть продуктивними, оскільки 
“вивести формулу” якогось “усередненого” смислу комунікацій неможливо: смисли завжди конк-
ретні. Звісно, можна було б до таких розрізнень спробувати залучити категорію “тип комунікацій”, 
взявши за зразок органіцистську категорію М.Я.Данилевського “культурно-історичний тип”. Але 
поняття “тип” та близьке до нього поняття “вид” уже застосовуються в теорії комунікацій, особли-
во в паблік рілейшенз, для розрізнення способів і каналів спілкування (художня, міфологічна, вер-
бальна, візуальна тощо комунікації) [Див.: 18]. Тому логічно було б розрізняти цивілізації не за ти-
пом, а за стилем комунікацій. Тим більше, що поняття “стиль” здавна закріпилось у цивілізаційних 
теоріях, хоча і в дещо іншому контексті – для означення способу зовнішнього вираження культури 
та цивілізації.  

Зазвичай через поняття “стиль” (фр. style від грецьк. stylos – паличка з гострим кінцем для 
письма на навощених дошках) характеризують сукупність прийомів і засобів, що використовуються 
людьми в художній творчості, спілкуванні, поведінці та й узагалі в будь-якій діяльності. З ХVІІІ ст. 
воно активно ввійшло в гуманітарний дискурс. Спочатку воно закріпилось у мистецтвознавстві та 
літературознавстві, а потім поширилось на мовознавство, психологію, наукознавство тощо. Сього-
дні в різних наукових дисциплінах стали загальновживаними такі визначення, як: “художній 
стиль”, “стиль мовлення”, “стиль управління”, “політичний стиль”, “індивідуальний стиль”, “стиль 
життя”. Спеціально досліджуються такі, наприклад, поняття як “стиль мислення” [Див.: 23], здійс-
нюються спроби створити загальну теорію стилю [Див.: 20].  
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Загалом же стиль трактується як зовнішня форма вираження глибоко іманентних культурних 
чи психічних процесів. Завжди передбачається автор стилю, суб’єкт, і аналіз стилю розглядається 
як герменевтичний спосіб осягнення цього суб’єкта. З’явилось і поняття “комунікативний стиль”. 
Але й тут ідеться про суб’єктів. Так, у соціології через прояв у комунікаціях фіксуються типи осо-
бистостей, наприклад, особистостей домінантної і реагуючої [5, с. 110]. Лінгвістика, спираючись на 
досягнення психології та культурології, розробляє проблеми національних комунікативних стилів 
та їх ролі в міжкультурних комунікаціях, зокрема, в інтеракціях [Див.: 9, 10]. При цьому спеціально 
підкреслюється: “Комунікативний стиль – це ментальне явище, він представлений у свідомості як 
сукупність комунікативних норм, правил і комунікативних концептів. Виявляється він у мовній фо-
рмі в конкретній комунікативній поведінці носіїв мови, тобто в їх культурно обумовленій дискур-
сивній діяльності” [8, с. 38]. 

Не ставлячи під сумнів правомірність подібних характеристик стилю, відзначимо, що вони 
все-таки фокусують увагу на суб’єкті стилю, а тому для опису зовнішньої форми комунікативної 
системи, де суб’єкти як такі відсутні, необхідна певна модифікація поняття стилю, розширення його 
змісту. Можна прийняти ту точку зору, що стиль за своєю суттю є не що інше, як “специфічний 
спосіб організації форми” [20, с. 141]. Але “форми” чого? Цілком очевидно, що форми самих кому-
нікацій, позаяк тільки з них суспільство і складається. Можна, звичайно, припустити, що якісь, 
приміром, твори мистецтва створювались окремими індивідами винятково задля власного самови-
раження, тобто “для себе”, й не призначалися для комунікації. Але якщо вони залишились нікому 
не відомими, або хоч і відомими, але не зрозумілими, то у нас узагалі не було б підстав говорити 
про певний стиль. Отже, стиль відноситься передусім до сфери комунікацій.  

Під цим кутом зору доцільно внести корективи в теорію стилю, де за традицією акцент ро-
биться на суб’єктності стилю, зокрема, в комунікативній сфері – на стилі адресанта повідомлення 
(внаслідок чого теорія змушена блукати серед важко досліджуваних проблем людської психіки та 
свідомості, труднощів проникнення в ці системи), тоді як у комунікаціях визначальним є розуміння 
повідомлення адресатом, позаяк саме від нього залежить продовження комунікації, тобто її успіш-
ність, а значить зростає значення “об’єктивності” стилю. Звісно, стиль комунікацій (форма повід-
омлень) в окремих випадках може спеціально обиратися комунікантами для того, щоб саме на фор-
му хтось звернув увагу. Згадаймо, що варіювання в комунікаціях є неодмінною умовою їх продов-
ження. Але це не може робитися довільно. Комунікації завжди носять смисловий характер і їх про-
довження визначається їх відповідністю структурам смислових очікувань. Отже, стиль комунікацій 
незмінно має “вписуватись” у цю структуру, тобто, бути (чи стати) прийнятним для інших і зрозу-
мілим у певному смисловому горизонті. Саме тому нас найбільше цікавить системно-
комунікативний, або соціокультурний, аспект стилю комунікацій, що інтегрує й уніфікує цивіліза-
цію, формує її своєрідність у порівнянні з іншими цивілізаціями.  

В даному контексті стиль можна інтерпретувати як своєрідний ухил, спрямованість, манеру 
комунікацій, спосіб організації їх зовнішньої форми. Тож у комунікації (системі комунікацій) він 
належить не до інформації (іншо-віднесення), а до повідомлення (само-віднесення). Він зв’язує ко-
мунікації, слугує їх швидкому розпізнанню і розумінню. Певною мірою він і сам може розглядатися 
як засіб комунікації. За стилем “упізнають своїх (своє) ” і відрізняють їх від “чужих (чужого)”. Мо-
жна погодитись із тим, що “комунікативна спільнота є мовна спільнота, в якій кожен не самовира-
жається як ізольований суб’єкт, а знаходить та ідентифікує себе в системі значень та знаків, що вже 
склались в колективній життєвій практиці” [20, с. 34]. Ці системи в тій чи тій спільноті формували-
ся, звісно, поступово.  

Коли в сучасних політичних теоріях вживають поняття “політичний стиль”, “стиль управлін-
ня”, то найчастіше мають на увазі комунікативну поведінку тих, хто керує. Але якщо підлеглі (під-
дані) у своїх зворотних комунікаціях з керуючою силою приймають цей стиль і він стає постійною, 
звичною, традиційною двосторонньою формою спілкування, то такий стиль стає інституцією. Ін-
акше кажучи, в межах кожної цивілізації започатковані кимось колись зовнішні форми комунікацій 
повторювались, поширювались на всю спільноту, ставали звичайними формами взаємної типізації 
дій індивідів й перетворювались на сталі суспільні інституції, традиції, що вже не потребували 
окремих рефлексій.  

Автори теорії соціального конструктивізму П. Бергер і Т. Лукман підкреслюють, що інститу-
ціоналізація має місце “всюди, де здійснюється взаємна типізація габітуалізованих дій різного роду 
діячами”, і ”кожна така типізація є інституція”. Типізації узвичаєних дій, котрі становлять інститу-
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ції, завжди поділяються: вони “доступні для розуміння всіх членів певної соціальної групи, й сама 
інституція типізує як індивідуальних діячів, так і індивідуальні дії” [3, с. 92]. При цьому йдеться 
саме про зовнішні форми діяльності (комунікацій), адже “інституції сприймаються як сутності, кот-
рим властива зовнішня реальність; інституція є чимось зовнішнім, у певному сенсі (можна сказати, 
у «твердому» сенсі) це щось відмінне від реальності думок, відчуттів чи мрій індивіда” [2]. Приміт-
но, що в сучасній літературі розрізняють поняття інституту й інституції, “інституціям відводиться 
значення символічних, звичаєвих, семіотичних значень та практик”, тоді як інститути розглядають-
ся передусім як організації, що закріплюють і відтворюють їх [Див.: 4]. Отже, усталена інституція є 
ні чим іншим як традиційним стилем комунікацій у певній суспільній сфері.  

Як звична зовнішня форма комунікацій стиль не ідентифікується й не обговорюється в самих 
комунікаціях. Але він даний баченню зовнішнього спостерігача, який має можливість розрізняти й 
порівнювати стилі в різних цивілізаціях. У цьому випадку, однак, ідеться все-таки про спостере-
ження першого порядку, оскільки стиль не несе власного смислового навантаження, а тільки “су-
проводжує” смислові комунікації системи, причому “зберігає свою “ідентичність” навіть тоді, коли 
смисли останніх змінюються і, навпаки, стилі в окремих випадках, наприклад, у мистецтві, можуть 
зовні змінюватись, не викликаючи істотних змін у комунікаціях. Смисл комунікацій і їхній стиль не 
мають між собою прямого генетичного зв’язку, одне не породжується іншим. Селекція варіювань в 
обох випадках відбувається окремо. А тому в дослідженні цивілізації необхідно щоразу виявляти 
смисл комунікацій з позицій спостерігача другого порядку і зіставляти його з існуючим стилем. 
Сподівання ж розкрити якусь “глибинну суть” цивілізації шляхом естетичного, інтуїтивного “вгля-
дання” в стиль комунікацій, через “фізіогномічний такт” (О. Шпенґлер) є ненадійними з погляду 
методології історичної науки.  

Не слід забувати, що стильові ознаки, особливо в мистецтві та літературі, легко запозичува-
лись одними цивілізаціями в інших, але наповнювались власними комунікативними смислами. 
О. Шпенглер писав про т.зв. “псевдоморфоз” культур [Див.: 21, с. 910–968], ряд теоретиків – про 
культурну “дифузію” [Див.: 17, с. 26], а Л.М. Баткін відзначав, що схожі стильові характеристики в 
окремих сферах суспільного життя часто з’являлися в абсолютно різних цивілізаціях, так що “все 
було завжди” і “все було всюди” [1, с. 104].  

В той же час цілком можна говорити про загальну узгодженість стильової структури кожної 
традиційної цивілізації з її смисловою структурою та про її стильову єдність. Адже селекцію сти-
льових форм і селекцію смислових комунікацій здійснюють одні й ті ж структури очікувань, сфор-
мовані релігією, а отже, смисл і стиль у кожний конкретний період життя цивілізації достатньо по-
годжені між собою. Так же і стильова єдність цивілізації зумовлена тим, що всі стилі, включаючи і 
соціальні інституції, і стилі мистецтва, тобто узвичаєні зовнішні форми різних підсистем комуніка-
цій, узгоджені між собою вже завдяки тому, що були селеговані тією ж домінуючою структурою 
очікувань – передусім релігійною.  

Саме в цьому сенсі можна прийняти твердження фахівців із теорії стилю, що тут ми маємо 
справу з універсальним інтегруючим стилем, властивим практично всім традиційним цивілізаціям, 
включаючи середньовічну Європу. На думку О.Н. Устюгової, його завжди характеризує так звана 
“прихована суб’єктність”, коли індивід ідентифікує себе “через співвіднесення з надособистісними 
принципами Абсолютного, Універсального, Об’єктивного” [20, c. 82]. Це культура риторична, 
культура “говоріння слова”: індивід не творить своє, а лише по-своєму, в своїй стилістиці, прогово-
рює “готове слово”, зафіксоване в сакральних текстах. При цьому у Великому, універсальному, 
стилі цивілізації розрізняють два стильові рівні, або типи. У високій художній культурі – це Авто-
ритетний стиль, а у народній – канон, тобто обов’язкове дотримання зразка, чітких норм і правил, 
освячених релігією та мораллю. Виходить, що універсальний стиль цивілізації – це не якась спо-
конвічно неподільна форма, котру можна звести до єдиного символу чи прасимволу. Це своєрідна 
ієрархічна сукупність стилів, коли стилі нижчих структур чи систем комунікацій підпорядковані 
стилям вищих рівнів, несуть на собі їх відбиток, але можуть і корегуватись. В будь-якому разі ка-
нон регулює і регламентує порядок і форми комунікацій у повсякденному житті і тісно пов’язаний 
із мораллю.  

Історик сприймає стиль культури (цивілізації) чи стилі окремих систем комунікації (мистецт-
ва, політики, економіки, повсякденного життя тощо) як даність, як доконаний факт. Проте в науко-
вому дослідженні роль цього факту суперечлива. З одного боку, стиль дозволяє легко ідентифікува-
ти самі цивілізації чи специфічні системи (сукупності) комунікацій в кожній із них. Але з іншого – 
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стиль як обов’язковий канон групи комунікацій здатний “приховувати” під зовнішнім “одіянням” 
відтінки смислів кожної з них. Очевидно, у зв’язку з цією обставиною українська дослідниця 
Н. Яковенко радить у такий спосіб проводити структурний аналіз середньовічних та ранньомодер-
них джерел: “А що вони зазвичай іще підпорядковані риторичним правилам, а не прагненню до ін-
дивідуального самовираження, то дослідник мусить «розкласти» їх, відсіявши: текстові фрагменти, 
над якими тяжіє «взірець-прецедент», що стоїть ледь не за кожним твором европейської писемної 
традиції від Античности до Нового часу – античних текстів, Святого Письма, творів отців Церкви 
тощо; риторичні канони «досконалого» описування, сперті на однакових засадах аргументації й 
композиції та на спільному фонді топосів, себто образних засобів, риторичних кліше та повторюва-
них зворотів, порівнянь чи прикладів” [22, с. 243].  

Що ж, для аналізу конкретних подій таке “відсіювання” риторичних “канонів” може бути й 
корисним, а ось у системному цивілізаційному аналізі історії саме увага до цих комунікаційних ка-
нонів якраз і дозволяє, по-перше, ідентифікувати стилі цивілізацій та їх еволюцію, а по-друге – роз-
різняти в даних комунікаціях само-віднесення та іншо-віднесення. Наявність канону вимагає лише 
додаткового, ще більш скрупульозного, аналізу джерел – уже з урахуванням їхнього стилю. Зрозу-
міло, що й зосередження уваги дослідника тільки на самому стилі теж буде не надто продуктивне. 
Адже найчастіше стиль, особливо у мистецтві, створюється не раціонально, не осмислено, а скорі-
ше естетично, інтуїтивно. Тому й осягають зазвичай тим же шляхом. Не випадково А.Тойнбі, а осо-
бливо О.Шпенглер, які пробували описувати цивілізацію через її стиль, порівнювали себе з поета-
ми.  

Стилі суспільних інституцій зовні можуть поставати й доволі схожими. Так, у східних цивілі-
заціях ми можемо бачити схожий стиль владарювання (патримоніальну державу), соціальної орга-
нізації (общинність), релігійного впливу на життя людей і суспільства (регламентацію), тоді як 
смисли відповідних систем комунікацій будуть різними. Точно так же багато говорено про тоталі-
таризм більшовицького та нацистського режимів, хоча за схожими стилями, часто зумовлюваними 
особливостями індустріалізму та його можливостей, можна побачити дуже різні смислові системи 
владарювання та політики. 

Як підсумок проведеного дослідження, відзначимо таке. Постнекласична соціологічна теорія 
Н Лумана описує суспільство як систему пов’язаних одні з одними смислових комунікацій. Її засто-
сування в історичній науці, зокрема, розгляд історичних фактів та джерел як комунікацій, дозволяє 
“обійти” гносеологічно нерозв’язну проблему протиставлення об’єктивного і суб’єктивного в істо-
рії та виявити іманентну когерентність історичного процесу, передусім, історії цивілізацій. Але при 
цьому для вирішення питання зовнішньої ідентифікації цивілізацій виявляється необхідним вве-
дення поняття стилю. Стиль є зазвичай необговорюваною в комунікаціях їх усталеною зовнішньою 
формою, яка відноситься до повідомлень, а не до інформацій.  

У спеціалізованих підсистемах комунікацій формується свій стиль як виразний спосіб органі-
зації їх форми, узгоджений із їх смисловими медіумами. У локальних цивілізаціях, з їх ієрархізова-
ними системами комунікацій, ця узгодженість, як і узгодженість між собою локальних стилів і сти-
лістик, зумовлена тим, що і смисли, і стилі селегуються домінуючою структурою смислових очіку-
вань – релігійною. В результаті ієрархічна архітектура стилів набуває в локальній цивілізації ознак 
її універсального стилю. При цьому її усталені суспільні інституції є ні чим іншим, як традиційни-
ми стилями комунікацій у певних суспільних сферах. Це дозволяє проводити опис цивілізацій та їх 
порівняння “ззовні”, тоді як їхній опис “зсередини” здійснюється на основі розрізнень само-
віднесення та іншо-віднесення в їх смислових комунікаціях. Конкретні ж приклади таких описів 
цивілізацій потребують спеціального висвітлення. 
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SUMMARY 

The article analyses the problem of application of “style” concept in order to describe the unity of 
external form of communications in civilization. The author came to the conclusion that the stylistic unity 
of communications is provided by the religious system of semantic expectations dominating in local civili-
zation.  
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Б. С.  ПАВЛОВСЬКИЙ 
ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ НА СТОРІНКАХ РОБІТ ОЛЕСЯ БУЗИНИ 

 
Сьогодні у нас в Україні історією не займається тільки ледачий. Крім Інституту історії 

України НАН, де сконцентровані сили професійних істориків, утворились і інші центри, які теж 
займаються питаннями нашої вітчизняної історії. Це, перед усім, Секретаріат Президента України, 
який із завидною регулярністю готує тексти Указів, присвячені самим різним аспектам історії на-
шого народу. Це і Інститут історичної пам’яті, очолюваний доктором фізико-математичних наук 
Юхновським, який був створений декілька років тому, але поки що не ознайомив широкий загал з 
тим, чим, в кінцевому рахунку, він займається.  Не відстає від такої тенденції, що запанувала у нас, 
і СБУ, де була створена спецгрупа по вивченню визвольного руху в роки німецько-радянською, як 
стали говорити, війни. Ця спецгрупа періодично проводить т.з. «суспільні слухання». Одне з таких 
слухань було присвячено такому питанню: «Євреї в українському визвольному русі» [1]. Є, до речі, 
десь у Києві і Музей радянської окупації, створений по аналогії з тим, що існує  в Тбілісі. 

Нарешті, існує величезна армія тих, хто пише шкільні підручники. Вони видаються буквально 
в кожній області нашої Вітчизни. Про один з таких підручників розповів на сторінках газети 
«Запорізька Січ» відомий поет Петро Ребро [2].  

Останніми роками багато стали писати про «націоналізацію історії». Раніше ми говорили про 
націоналізацію землі, «фабрик, заводів, газет, пароплавів», а тепер ось говоримо і про 
націоналізацію історії. Що ж це таке? Приведу думки ряду авторів із цього приводу. Так, С. Ор-
лянський пише: «Ознайомившись з багатьма публікаціями з цього питання в нашій періодиці, мож-
на прийти до такого висновку: націоналізація історії – це приведення її в такий стан, який, – цей 
стан – сприяв би позитивним процесам національної ідентифікації, затвердженню в суспільстві 
офіційного історичного нарративу, консолідації народу, підвищенню його національного духу і, 
кінець кінцем, формуванню сучасної політичної нації» [3, с. 195]. 

А ось думка про таке явище одного петербурзького письменника і публіциста Олександра 
Меліхова: «Людей об'єднує в націю зовсім не прагнення до матеріального комфорту. Людей 
об'єднує в націю, – вважає цей автор, – перш за все прагнення знайти або зберегти гідність, тобто 
відчуття причетності до чогось прекрасного, шанобливому і безсмертному або вже хоч би 
довговічному, такому, що продовжується за межами їх індивідуального існування» [4, с. 179]. 

Це, звичайно, добре. «Сьогодні, – пише філософ Віктор Малахов, – про «національний» гово-
рити стало просто модно». І в той же час філософ дещо заклопотаний цією обставиною: 
«Закріплюючись на різних поворотах сучасної культури, –  відзначає він, – національний дискурс 
стає усе більш ємким і розгалудженим –  і в той же час все менш передбаченим» [5, с. 31]. 

Чому? Та тому, що цей національний дискурс може непомітно перерости в щось інше, що  
протистоїть дискурсам інших національних історій і що приводить до формування не лише образу 
«іншого», але і «чужого» і навіть «ворога». Саме таким чином і з'явилася русофобія. Все залежить 
від рівня професіоналізму історика і його політичної спрямованості. 

У цій статті мова піде про таку людину, яка сміливо висловлює свою думку з приводу тієї або 
іншої історичної події або історичного діяча. Причому це думка завжди глибоко аргументована, 
Взагалі, ця людина володіє широкими різносторонніми знаннями і уміннями  їх використовувати в 
потрібний момент. Такою людиною є письменник і публіцист Олесь Бузина, про історичні роботи 
якого і піде мова. 

А почнемо ми цю мову із статті цього автора під назвою «Україна в лещатах цивілізації». У 
ній Бузина прагне знайти відповідь на питання про те, чому відома робота Самюеля Хантінгтона 
«Зіткнення цивілізацій» викликала такий інтерес в Україні. Тому що, на думку Хантінгтона, 
Україна «знаходиться прямо на лінії розлому між Західною і Православною цивілізаціями». Вона – 
ця лінія – «проходить по її центру» [6].  

Цю працю Хантінгтона можна поставити в один ряд з такими працями інтелектуалів сучасно-
го світу, як «Кінець історії» Френсиса Фукуями і «Велика шахівниця» Збігнева Бжезінського. Але 
якщо перший автор спокійно міркував про остаточну і безповоротну перемогу лібералізму Заходу 
(сучасна криза, правда, дає підставу засумніватися в цьому. – Б.П.),а  другий із задоволенням кон-
статував розпад СРСР і випадання Росії зі світової політики (проте Росія сьогодні піднімається з 
колін. Б.П.), то Хантінгтон підняв таке питання, яке дуже хвилює світову громадськість сьогодні і 
ще більше хвилюватиме завтра. А питання таке: чи приведе нинішнє суперництво цивілізацій до 
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глобальної катастрофи або все обмежиться більш менш безпечними формами протиборства? 
Бузина на початку своєї статті наводить просторову витримку з праці Хантінгтона, яка, влас-

не, розкриває суть концепції останнього: «В світі після «холодної війни», – пише Хантінгтон, – 
найбільш важливі відмінності між людьми вже не ідеологічні, політичні і економічні. Це культурні 
відмінності… Основними гравцями на полі світової політики залишаються національні держави. Їх 
поведінка, як і у минулому, визначається прагненням до могутності і процвітання, але визначається 
вона все ж і культурними відмінностями. Найбільш важливими угрупуваннями держав є не три 
блоки часів «холодної війни», а, швидше всього, сім або вісім світових цивілізацій» [7]. 

При цьому Хантінгтон відзначає: «Основні цивілізації в людській історії у величезній мірі 
ототожнювалися з великими релігіями світу», найбільш важливими з яких сьогодні, по 
Хантінгтону, шість: китайська, японська, індуїстська, ісламська, західна і православна. 

Бжезінського Хантінгтон просто ігнорує, а на адресу Фукуями відпустив ряд уїдливих фраз з 
приводу твердження останнього про кінець широкомасштабного конфлікту в глобальній політиці і 
виникненні одного відносно гармонійного світу. 

Бузина пише, що Хантінгтон – переконаний скептик. Він не вірить в те, що широке поширен-
ня західних моделей вжитку приведе до створення універсальної світової цивілізації. Причому в 
самому вжитку сталися конкретні зміни. Один з найоригінальніших філософів нашого часу Зігмунд 
Бауман в своїй знаменитій книзі «Індивідуалізоване суспільство» дає нове трактування сучасного 
суспільства: люди в ньому індивіди, по змозі сил своїх прагнуть максимально розширити свій вжи-
ток, скільки як одушевлені товари, що бажають і купувати, і «бути купленими» одночасно [8, с. 
174]. 

Бауман пише: «Люди в один і той же час виступають і промоутерами, і товарами, які вони 
просувають на ринок; і речами, і комівояжерами, що пропонують їх публіці». І далі Бауман робить 
такий висновок: «Вжиток – це, по суті справи, інвестиції у все, що дозволяє знайти соціальну 
значущість і самоповагу» [9, с.174]. 

Хантінгтон висловив таку думку: споживати щось з якої-небудь країни – це зовсім не означає 
ідеологічно залучатися до цієї країни. Пообідати в «Мак-Дональдсі», по Хантінгтону, – це ще не 
означає прийняти Велику хартію вільностей. 

Але повернемося до України. Хантінгтону здається маловірогідним конфлікт між нею і 
Росією, оскільки «Обидва ці народи слов'янські, переважно православні; між ними впродовж 
століть існували тісні зв'язки, а змішані шлюби – звичайна справа»  [7]. Але розкол усередині 
України на православних і греко-католиків викликає в Хантінгтона певні побоювання, аж до 
відходу східної частини до Росії і виникнення якогось «обрізка» України уніатської і прозахідної, 
який, помічає Хантінгтон, «може стати життєздатним лише при активній і серйозній підтримці За-
ходу» [7]. 

Не дивлячись на всі ці прогнози, Україна залишиться цілісною державою, не дивлячись на 
той політичний хаос, який твориться сьогодні в країні і на різного роду політичні спекуляції цілого 
ряду політиків. 

На твердження Хантінгтона про лінію розлому, що проходить по центру України, відгукнувся 
академік В. Кремінь статтею під такою назвою: «Міст через «цивілізаційний розлом». Ким ми бу-
ли? Ким ми є? Ким ми хочемо бути?» [10]. Вже сама назва свідчить про те, що цей академік 
(філософ за фахом) знайшов цей «міст». Перш за все він піддав критиці статтю відомого 
білоемігрантського «євроазійця» Н. Трубецького «До української проблеми» (1927), в якій пропо-
нувалося духовно інкорпорувати українців в лоно «загальноросійської культури» як своєрідної 
малоруської  регіональної  версії. 

Кремінь пише, що сьогодні ми маємо протистояння «російської України» і «української 
України», що само по собі вже ставить під сумнів наявність українського народу як єдиного 
соціуму. Отже, робить висновок Кремінь, – на порядок денний поставлено принципове питання – 
про самоідентифікацію українського народу, розколеного соціальний-економічно і  культурно-
ідеологічно» [10].  

Що ж є тим «мостом», який вибрав Кремінь для подолання існуючого розколу України? При-
вожу зміст цього «мосту»: «У загальних рисах вже склалися передумови для посилення жорсткості 
державного управління, здатного стабілізувати суспільне життя, «стягнути» воєдино розколене 
суспільство, зробити спробу присікти «демократуру» – хаос і безлад, який прикривається демокра-
тичною фразою» [10]. 
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Останні роки показали, що ідеї такого «мосту», висунуті Кременем ще в 2006г., виявилися 
явно недостатніми, у тому числі і передумови, що «склалися, для посилення жорсткості державного 
управління». Вочевидь, що для подолання розколу українського соціуму потрібне не «посилення 
жорсткості державного управління», а щось інше, про що і повинні подумати мужі, що стоять біля 
керма цього управління. 

Одним словом, Бузина абсолютно прав, звернувши свою увагу на роботи Хантінгтона і його 
твердження про те, що  через Україну  проходить лінія розлому. Слід вказати ще на одну продук-
тивну для України думку Хантінгтона.  Він пише, що російсько-українські відносини означають для 
Східної Європи «те ж саме, що франко-німецькі для Західної. Точно так, як і останні дві країни 
утворюють ядро Європейського Союзу, перші дві є стержнем, необхідним для єдиного православ-
ного світу» [7]. Порівняння, звичайно, доречне, але, на жаль, російсько-українські відносини дуже 
далекі від тих, які склалися між Францією і Німеччиною сьогодні. 

Наступна стаття Бузини – «Українські «зірки» імперії», в якій говориться про те, як вихідці з 
України виглядали на головних аренах російської імперії [11]. 

Феофан Прокопович. Петро I відразу ж після перемоги над шведами попрямував до Києва, 
де 28-річний префект Києво-могилянської академії Прокопович виголосив в Софійському соборі 
«слово похвальне про преславну над військами свейськими перемогу». 

Цей виступ не був лестощами. Бузина пише: «Прокопович володів дивним відчуттям історії. 
Він сприймав свій час як велику епоху, кажучи, що якби знамениті історики старовини воскресли б, 
то «новий би образ в нас побачили» [11]. 

Петро I забрав Прокоповича до Петербургу, де він став фактично главою російської церкви і, 
по суті, головним ідеологом петровської Росії. Прокопович, пише Бузина, доводив, що жодна влада, 
окрім самодержавної, не личить характеру російського народу. Позбавлені твердої руки слов'яни, 
як правило, впадали в смуту і розбій. 

Олексій Розумовський. Фактично він організував придворний переворот 1741 року, після 
якого дочка Петра, – Єлизавета стала імператрицею. До речі, і цьому перевороту, і рокам царюван-
ня Єлизавети присвячена науково-популярна книга Казимира Валішевського «Дочка Петра Велико-
го» [12]. 

Єлизавета таємно вийшла заміж за Олексія Розумовського, який, проте, поводився з надзви-
чайним тактом. Жодних офіційних постів він не займав, але уміло розставляв на ці пости своїх 
прибічників. Один з трьох гвардійських піхотних полків – Ізмайловський, – по суті, цілком скла-
дався з вихідців з України. 

Олександр Безбородько. За всього лише 52 роки свого життя він, вихідець з Глухова, займав 
такі посади: особистий секретар Катерини II, глава колегії закордонних справ і канцлер Російської 
імперії. Саме його підпис стоїть під Ясським договором, згідно якому весь південь нинішньої 
України і Крим відбирався в Османської  імперії. 

Цей поза сумнівом талановитий державний діяч відрізнявся тим, що він завжди, в будь-яких 
життєвих ситуаціях, прагнув приймати самостійні рішення. Так, він на очах Павла Петровича спа-
лив заповіт Катерини II, згідно якому престол повинен був успадкувати Олександр. Павло не забув, 
звичайно, цієї послуги і зробив Безбородька світлим князем. Бузина небезпідставно вважає, що, ко-
ли б не передчасна смерть Безбородька, переворот 1801 року був би неможливий. 

Незаслужено забутий земляками і фельдмаршал Іван Паскевич – нащадок запорізьких 
козаків і уродженець Полтави. Слід зауважити, що Паскевич, як, до речі, і Олександр Суворов, не 
зазнав поразки  в жодній битві. Адже він брав участь у війнах з Персією, Туреччиною і Польщею. У 
1831г. Паскевич докладав Миколі I, як пише Бузина, із спартанською лаконічністю: «Варшава у ніг 
Вашої імператорської величності». Бузина помічає: «Йому протистояла одна з кращих армій 
Європи, в якій служила ще безліч ветеранів наполеонівських воєн. Ніколи в своїй історії Польща не 
мала такого виученого і агресивного війська. Проте, Паскевич впорався з цією справою. Йому дуже 
не хотілося, аби кордон з Річчю Посполитою знов проходив по Дніпру» [11]. 

І ще один факт. Трьома роками раніше, в 1828г., армія Паскевича відбила столицю Вірменії 
Єреван в турок, і вірмени зустрічали своїх визволителів із сльозами на очах. «І як приємно, що на 
чолі цих легінів був українець! – вигукує Бузина. – Красивий, що вільно розмовляв трьома мовами 
генерал в блискучому мундирі і еполетах» [11]. 

І ще один українець – популярний свого часу письменник Григорій Данилевський, автор 
таких історичних романів, як «Спалена Москва», «Мирович», «На Індію за Петра I», «Чорний рік», 
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«Уманьська різанина» і ін. Бузина помічає: «Скільки у нас говорять про те, що ми будуємо правову 
державу! Тим часом, Данилевський розповідає в своїй книзі «Воля» про те, як генерал не може 
вступити у володіння отриманим в спадок маєтком, тому що в нім засіла зухвала «рекетирша», що 
перекупила все місцеве чиновництво. Читаєш цю книгу, і відразу згадуються силові захвати обле-
нерго близькими до влади бізнесменами. І приходить на думку банальна, але абсолютно правильна 
думка: нічого не змінилося з XIX століття…» [11]. 

І закінчує Бузина цю свою статтю такими чудовими словами: «Скільки їх було – українців, 
що вважали своєю вітчизною не лише те місце, де вони народилися, але і всю величезну країну аж 
до Тихого океану! І адмірал Завойко, що обороняв від англійців і французів Камчатку, і генерал 
Кондратенко, загиблий в Порт-Артурі, і тенор Козловський, і режисер Сергій Бондарчук, що 
зробив величезний вклад в кіномистецтво, і Зощенко, що завжди вважав себе українцем…» [11]. 

Досить образно відобразив Бузина історичні події в своїй статті «Жовтень 17-го: битва за 
Київ» [13]. Стаття представляє інтерес тими конкретними фактами, які в ній наводяться. Ці факти 
дають можливість чіткіше уявити собі всю картину що відбувалася в ті  неспокійні роки. Бузина 
пише, що всі три політичні центри Києва, які надавали той або інший вплив на динаміку всього що 
відбувалося, знаходилися буквально поруч, в хвилинах ходьби один від одного: це ревком – розта-
шувався в Маріїнському палаці, це штаб округу – на вулиці Банковій, де зараз Секретаріат прези-
дента, нарешті, це Центральна Рада – влаштувалася в будівлі нинішнього Будинку вчителя. 

У місті знаходилися чотири військові училища, кадетський корпус, п'ять шкіл прапорщиків, 
військовий завод «Арсенал» і що важко піддається підрахунку маса солдатів київського гарнізону, 
за душі яких і розвернулася боротьба між тими трьома політичними центрами, які були вказані 
раніше. 

Якраз в ці дні, дні Жовтневого перевороту, в Києві працював Всеросійський козачий з'їзд, а 
також в місто прибула чехословацька бригада з колишніх австрійських полонених, навіщось викли-
кана штабом округу. «Від такої великої кількості фігур на шахівниці, – відмічає  Бузина, – просто 
голова йшла кругом» [13]. 

Але перш ніж почати описувати ці дійсно бурхливі «окаянні», по Буніну, дні, нагадаємо, що 
робилося в Києві влітку того року. Студент київського університету, тоді Університету св. Володи-
мира, Анатолій Полетика, нащадок відомого малоросійського дворянського роду, писав згодом у 
своїх спогадах: «Літо 1917-го запам'яталося як час безконечних мітингів. Мітинг був суцільним. Він 
починався з раннього ранку і тривав до пізньої ночі. Оратори один за іншим піднімалися на трибу-
ну – це зазвичай була лавка, стіл, що підвернувся, підніжжя пам'ятника: пам'ятники Миколи I і 
Олександра II прекрасно згодилися для цієї мети. Але свободи слова, проголошеної  Тимчасовим 
урядом, все ж не вийшло. Солдати, що товпилися на цьому перманентному всеросійському мітингу, 
слухали лише те, що їм хотілося слухати, а саме швидкий мир за будь що і розділ поміщицьких зе-
мель. Ораторів, що закликали продовжувати війну для захисту свободи і демократії в Росії проти 
німецького імперіалізму або що говорили про необхідність скликання Установчих зборів і 
компенсації, хоч би часткової, поміщикам за конфіскацію землі, зустрічали криками «геть» і зганя-
ли з трибуни» [14]. 

Але повернемося до подій 1917-го. Увечері 28-го жовтня загони юнкерів і козаків заарешту-
вали членів ревкому, але він знов був відтворений на базі 3-го авіапарку, що розташовувався в 
місті. Почалися вуличні бої. Кияни вперше почули гарматні постріли. Арсенальці і автопарковці 
спробували захопити Костянтинівське училище, розташоване на Печерську. Але поки що ці бої ви-
глядали мляво і без особливого озлоблення, про що і згадував в своїх мемуарах А. Гольденвейзер: 
«Цього разу доля пощадила киян, і великого артилерійського обстрілу не було. Справа обійшлася 
декількома гарматними пострілами, що не заподіяли особливої шкоди. Взагалі, в жовтні 1917 року 
в Києві не було справжньої озброєної боротьби; сторони обмежилися з'ясуванням можливостей 
своїх сил» [14]. 

Далі події розгорталися таким чином. Поки ревком і штаб округу з'ясовували свої стосунки, 
Центральна Рада поступово стягувала з фронту т.з. «українізовані» частини. Вже 31-го жовтня Цен-
тральна Рада звернулася до громадян і військових частин з такою відозвою: «На Україні ллється 
кров! Одні частини війська йдуть проти других. У Києві на улицях йде бій. Генеральній секретаріат 
України… вимагає, щоб всі частини війська, всі граждане України негайно припинили напад один 
на одного… Всі війська і всі партії повинні признавати власть Генерального секретаріату і всеціло 
підлягати його розпорядженням. Досить крові! Хто буде продовжувати вести криваву боротьбу, той 
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ворог отчизні і революції!» [14]. 
Але в місті не дуже-то квапилися «підлягати» розпорядженням Генерального секретаріату і 

не дуже-то вразило попередження про те, що в разі невиконання вказівок цього розпорядження 
можна виявитися «ворогом отчизні і революції». 

Не дивлячись на те, що в демократичній Росії вже чітко визначилася тенденція до розпаду, 
керівництво Центральної Ради як і раніше залишалося федералістами, що виявилося і в III її 
Універсалі, прийнятому 7-го листопада за старим стилем «Однині Україна стає Українською На-
родною Республікою. Не одділяючись від Республіки Російської і зберігаючи єдність її, ми твердо 
станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти всій Росії, щоб цея Республіка Російська ста-
ла федерацією рівних і вільних народів» [14].  

Закінчив Бузина свою статтю досить оригінальним порівнянням подій тих років і нинішніх: 
«Справедливість вимагає визнати: і в 1917 році Російську імперію, і в 1991-м СРСР розвалила не 
Україна, а боротьба самих російських кланів. Лише протиборство в Петрограді і Москві двічі 
розв'язало руки націоналізму на околицях. Легковажні Керенський і Єльцин, самі того не бажаючи, 
стали отцами української незалежності» [14]. 

Настільки ж своєрідною як по підбору фактів, так по їх інтерпретації є стаття Бузини 
«Українські білогвардійці». «Виявилось, – говориться в цій статті, – що безліч українців в 
громадянській війні билися за імперію – єдину і неділиму Росію. Історик Ярослав Тинченко 
підрахував, що майже кожен другий військовослужбовець  армії Врангеля був українцем. «До речі, 
– пише Бузина, – Врангель – один з найрозумніших білих вождів. У 1920 р. він навіть підготував 
документ про надання Україні автономії» [15].  

Найяскравішим ідеологом білого руху був Василь Шульгін, що вийшов з того ж роду, що і 
відомий діяч Центральної Ради Олександр Шульгін. До революції 1917 років Василь Шульгін реда-
гував відому в ті роки газету «Киевлянин». 

Ця газета опублікувала досить цікавий документ – «Звернення головнокомандуючого 
озброєними силами Півдня Росії генерала А. Денікіна до населення Малоросії», датоване 21 серпня 
1919г. Ось зміст цього «Звернення»: «Залишаючи державною мовою на всьому просторі Росії мову 
російську, вважаю абсолютно недопустимим і забороняю переслідування малоросійської народної 
мови. Кожен може говорити в місцевих установах, земських, громадських місцях – 
малоросійською. Приватні школи, можуть вести викладання якою-завгодно мовою. Рівним чином 
не буде жодних обмежень і відносно малоросійської мови у пресі» [16]. 

Серед найзнаменитіших білих воєначальників, що воювали на Півдні Росії, був і українець – 
генерал-майор Михайло Гордійович Дроздовський. Був він родом з полтавських дворян. Народився 
в Києві. Закінчив київське кадетське училище, потім – елітне піхотне Павлівське училище в 
Петербурзі, а безпосередньо перед революцією 1917 років – академію Генерального штабу. 
Революцію зустрів молодий генерал Дроздовський на Румунському фронті. Солдати розбіглися, 
офіцери опустили руки. Але не такий був Дроздовський, аби розгубитися. Він вирішив сформувати 
загін добровольців і прориватися на Дон, де генерал Алексєєв почав формування Добровольчої 
армії. 

На цій дорозі їм зустрілися загони Махно, які хотіли реквізувати у них коштовності і інше. 
Проте махновці отримали несподівану для них відсіч. У своєму щоденнику Дроздовський призна-
вався: «Підлота мас, ще вчора буйних і таких, що знущалися, а зараз повзають на колінах при 
загрозі, що з'явилася; знімають шапки, кланяються, козиряють – викликають в душі суцільне пре-
зирство» [16]. 

Про психологію мас написано немало [17]. До цієї теми звернувся і визначний австрійський 
письменник, лауреат Нобелівської премії Еліас Канетті, вказавши на одну з найхарактерніших рис 
маси – її пристрасті до руйнування: «Про пристрасть маси до руйнування говориться часто, – пише 
Канетті, – це перше, що в ній впадає в очі, і не можна заперечувати, що цю пристрасть дійсно мож-
на спостерігати усюди, в самих різних країнах і культурах» [18, с. 395]. Помер Михайло Дроздовсь-
кий в 37 років в січні 1919г. від гангрени. 

Бузина наводить ще один документ – лист білого розвідника підполковника Макогона, що 
працював в штабі Петлюри, російському військовому аташе в Польщі: «Командуючий корпусом 
Січових стрільців отаман Коновалець – абсолютно бездарна людина, що заслужила на чин отамана 
і кохання Петлюри лише за жорстокі розстріли білих офіцерів в Києві. Головний отаман Симон 
Петлюра – син прикажчика. На військовій службі ніколи не був, нічого в ній не розуміє, проте лю-
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бить приймати паради, почесну варту і т.п.» [16]. 
Надзвичайно цікавою є стаття Бузини під назвою «Пам'яті отаманщини». У цій статті наво-

дяться досить своєрідні факти, пов'язані з таким явищем історії громадянської війни в Україні, як 
отаманщина, в якій, вважає автор цієї статті, «прихована таємниця українського національного ха-
рактеру. Не галичанського, скупого, вихованого в австрійській казармі палицею німецького унтер-
офіцера, а справжнього українського – що йде від запорізької вольниці. Того характеру, що не 
визнає над собою жодної влади, і живе за принципом: «Хоч день, та мій!» [19]. 

«Словник української мови» Грінченко, виданий в 1908г., трактує поняття «отамана» так: 
«Предводитель у війську, взагалі старша начальницька особа для групи людей, що стоять в однієї 
справі, староста в артілі; отаман у чумаків, косарів, рибалок, щетинників, пастухів, серед 
прикажчиків – старший прикажчик» [20]. 

У статті дані досить яскраві образи ряду отаманів того періоду. Почнемо перелік цих 
отаманів з отамана Зеленого, дійсне прізвище якого було Данило Терпило. Народився в селі 
Трипілля, що під Києвом. Улюблене його заняття – розбій на Дніпрі. Він першим в наших місцях 
висунув гасло: «За ради без більшовиків!» Відрізнявся крайньою жорстокістю. Саме він безжалісно 
розправився із загоном київських комсомольців. Ця кривава розправа згодом названа Трипільською 
трагедією. «До цих пір, – пише Бузина, – подекуди в Трипіллі і Обухові про Зеленого розповідають 
легенди як про місцевого Робін Гуда» [19]. 

Досить популярною була тоді отаманша Маруся, родом з Олександрівська, нині Запоріжжя. 
Вона ж Марія Григорівна Никифорова. «В розпал першої російської революції, – пише Бузина, – 
Никифорова виявилася втягнутою в групу так званих «анархістів-безмотивників». Ворогами свобо-
ди вони оголосили всіх, у кого є заощадження в банках, хороший одяг і можливість обідати в рес-
торанах» [19]. 

Після революції 1917 років познайомилася з Махно. Обожнювала білий одяг. Стала носити 
черкеску з газырями і такого ж кольору кубанку набакир. За бунт проти радянської влади сиділа у 
в'язниці. Член ЦК компартії України П'ятаков, розглянувши справу Никифорової, визнав її винною 
по багатьом статтям, назвавши її при цьому «бандиткою». Але потім Марусю чомусь випустили. 

Своєрідною фігурою був і отаман Волох, з колишніх офіцерів часів Першої світової війни. 
Став відданим другом Петлюри, разом з яким водив гайдамаків в атаку на київський «Арсенал». 
Захопився ідеями «укапізма» – українського комунізму і задумав перебігти до червоних, прихо-
пивши з собою і Петлюру, але удалося захопити лише казну останнього. Але червоні його засудили 
і розстріляли. 

З колишніх царських офіцерів був і отаман Юхим Божко. Бузина назвав його «рідким 
оригіналом, що заблукав в часі.» Так, Божко є основоположником українського уніформістского 
руху. Він вбив собі в голову, що в нього вселився дух Богдана Хмельницького, і він задумав 
відродити колишню Запорізьку Січ в повному об'ємі – з куренями, валами і, природно, кошовими. 
Свій табір він розбив на острові Хортиця, оголосивши себе кошовим «Нової Запорізької Січі». У 
його таборі з ранку до вечора танцювали гопак, стріляли з рушниць і співали народні пісні.  

У проміжках між цими цікавими заняттями Божко зі своїми спільниками встиг взяти участь у 
виступі проти гетьмана Скоропадського, а також послужити в армії Петлюри, але недовго. У 
черговій розбірці (а вони  були постійними у цих отаманів) з петлюрівським генералом Тютюнни-
ком останній вистрілив прямо в око Божку, який після цього став носити чорну пов'язку, як в Куту-
зова. Новим «другом» в Божка став вже згаданий нами Волох, який підкупив його ад'ютанта, і той 
застрелив сплячого одноокого отамана [19]. 

Нарешті, ще один знаменитий отаман – за прізвиськом Ангел. Справа була в Берліні. Пись-
менник Олексій Толстой, заливаючись від реготу, показував Івану Буніну фотографію: «Іван, диви-
ся. Ти не повіриш, що таке можливо!» [20]. «Дійсно, – пише Бузина, – в таке важко було повірити: 
схожий на орангутанга Ангел сидів на витонченому віденському стільці, обважений зброєю, а по-
руч на блюді красувалася. відрізана людська голова. Це і є, – укладає Бузина, – так би мовити, уза-
гальнювальний портрет, отаманщини» [19]. Мабуть, це вірно. Це були крупні, знамениті отамани. А 
скільки їх було подрібніше, і кожен зі своїми якимось чудасіями, зі своєю «філософією»! 

Виключно принциповий характер носить остання стаття Бузини, про яку ми згадуємо в наших 
замітках, – «Під шинеллю Перемоги». Автор спробував поміркувати, що ж, кінець кінцем, отримала 
Україна в результаті перемоги СРСР у Великій Вітчизняній, як говорять сьогодні «патріотично-
заклопотані» історики, – німецько-радянській війні. Бузина наводить такі історичні факти і такі 
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цифрові дані, які важко оспорити, неможливо не брати до уваги. 
Стаття починається такими роздумами: «Так, в 1990-м, я повертався увечері додому і на 

трамвайній зупинці почув обривок тієї самої ганебної смердяковскої «дискусії», як добре було б, 
переможи у війні не ми, а німці. Один з цієї компанії, що підгуляла, сказав мрійно: «Пили б зараз 
німецьке пиво! От було б здорово!» [21]. 

Такого роду «просвітницькі» розмови продовжуються і сьогодні, причому на самих різних 
рівнях. Скажімо, скільки сил витрачено за останні роки, окрім Резуна-Суворова, аби довести, ніби в 
1941 році СРСР сам збирався напасти на Німеччину, а Гітлер його лише випередив! А як вздовж і 
поперек перекручується справжня суть, для того історичного часу, а не взагалі, пакту Молотова-
Ріббентропа? 

Зрозуміло, чому поляки так активно виступають проти цього пакту – адже вони втратили Га-
личину, що відійшла до радянської України. Можна зрозуміти також англійських і французьких 
істориків, які цей пакт, пише Бузина, «називають мало не операцією з дияволом. А що їм ще 
залишається? Розповідати, як роком раніше такі демократична Англія і Франція в  Мюнхені прода-
ли Чехословаччину Гітлеру і тим же полякам, дозволивши  розчленувати її на частини?» [21]. Цього 
вони, звичайно, не робитимуть. Їм залишається, продовжує Бузина, «з ранку до вечора піднімати 
виття з приводу цього пакту, аби відвернути увагу громадськості від власних брудних справ, які, по 
суті, і підштовхнули до цього пакту Радянський Союз, що залишився в політичній ізоляції» [21].  
У.Черчіль, що знаходився тоді в опозиції,  заявив, що Сталін зробив правильний хід. 

А ось А. Турчак пише: «Західні аналітики без особливих зусиль розгадали хитрість Сталіна, 
визначивши, що він хоче розпалити велику війну в Європі і залишитися збоку: спостерігати з гори 
за сутичкою тигрів. Тому Сталіна і не запросили до Мюнхена» [22]. 

С. Лозунько вважає, що Турчак все поставив з ніг на голову: адже в 1938г. були підписані 
англо-германска і франко-германська декларації, тобто договори про ненапад з Гітлером, рахуючи 
його прямо-таки миролюбцем [25]. Адже СРСР в рік Мюнхена, відзначає Бузина, «просто рвався в 
бій з нацистами. Навіть мобілізацію прикордонних округів оголосив. Лише Захід не захотів прий-
няти цю допомогу, а Чехословаччина понадіялася на своїх лондонських і паризьких друзів, аби, 
кінець кінцем, попасти під гітлерівську окупацію» [21]. 

Бузина правий, коли пише, що будь-яка історична подія по-різному оцінюється різними 
країнами. Це відноситься і до пакту Молотова-Ріббентропа. Для країн Прибалтики цей пакт приніс 
радянську окупацію. Для Польщі він поставив хрест на її великодержавних мріях і позбавив її «кре-
сов всходних» – Галичини і Волині. Ну а для нас, українців, цей пакт вперше дозволив з'єднати 
землі Східної і Західної України у складі УРСР [21].  

Тепер про деякі цифрові дані. За підрахунками доктора економічних наук Леоніда 
Рибаківського, за роки Великої Вітчизняної було покликано в армію 22,7% громадян Росії, 17,0% 
громадян республік Середньої Азії і Закавказзя, 12,5% – України і 12,0% – Білорусії [24]. 

Що це означає? А те означає, що з території України в Радянську Армію мобілізувано          
4,2 млн. чол. Для порівняння: росіян загинуло на фронті 5,747 млн. чіл. Загальна кількість поклика-
них в армію по всьому СРСР складала майже 30 млн. чол., приблизно 9 млн. з них загинули. У 
приведені дані не входить кількість загиблого мирного населення. 

Отже, найвищі цифри загальних втрат, які можна представити для нашої республіки, 
відзначає Бузина, складають ледве менше 4 млн. чол. Для порівняння: за період з 1991 по 2008гг. 
чисельність населення України скоротилася на 6 млн. чол. Приблизно стільки ж виїхало за кордон 
на заробітки або постійне мешкання [21]. 

Бузина відзначає, образно кажучи: «Ми до цих пір живемо, укриті дідівською шинеллю Пе-
ремоги. Вигравши війну, як частина Радянського Союзу, Україна не лише підтвердила 
територіальні придбання 1939 років, але і отримала нові. Закарпатська область увійшла до її складу 
після розгрому гітлерівського союзника Угорщини» [21]. 

Отже, для статей Олеся Бузини, присвячених історичній тематиці, характерні наступні риси: 
1. Цікавий стиль викладу фактичного матеріалу; виняткове уміння знайти належне місце тій 

або іншій події в загальному ланцюзі подій, характерних для досліджуваного ним періоду; 
2. велика різноманітність тем, яким присвячує автор свої статті, – від Трипілля до 

сьогоднішнього дня; 
3. завидне знайомство з історичними джерелами минулого. Приведу лише деякі з них: 

«Лівонськая хроніка» (XIII ст); «Історія монголів» Плано Карпіні – італійського ченця середини 
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XIII в.; «Україна на стародавніх картах (Кінець XV – друга половина XVІІ ст.)» (Львів, 2003); «За-
писки про Московію» Сигизмунда Герберштейна – німецького дворянина XVІ в.; «Аннали» Цезаря 
Баронія, видані в 1602г. у Венеції; «Руссия, в просторіччі Московія», видана в 1641г. у Амстердамі. 
Найцікавіше – це те, що всі ці джерела Бузина використовував при написанні одній своєї статті під 
назвою «Русь триєдина» [25].  

4. Своєрідне тлумачення багатьох подій і осіб нашої вітчизняної історії.  
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SUMMARY 
This article describes Oles’ Buzyna as the scientist, writer and publicist, who has his own argu-

mented opinion concerning many of Ukrainian historical events and characters.  
 

К. О. ШИМКЕВИЧ  
КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ТАБОРИ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ  

НА ПРИКЛАДІ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ, СЕРБІЇ ТА ХОРВАТІЇ 
 

Поява концентраційних таборів стала непересічним явищем ХХ століття. Вперше вони були 
створені в роки англо-бурської війни (1899 – 1902 рр.) у Південній Африці для зосередження у спе-
ціальних місцях цивільного населення (жінок, дітей). Головною метою було послабити опір парти-
занських загонів бурів та обмежити надання їм допомоги з боку селян. Впродовж Першої світової 
війни під терміном "концентраційний табір" розуміли табори для утримання військовополонених, 
інтернованих осіб, іммігрантів. Проте німці під час Другої світової війни змінили трактування да-
ного поняття. Нацистська влада вперше почала цілеспрямовано створювати концентраційні табори 
для масового знищення людей за приналежність до тієї чи іншої нації, яка вважалась нижчою за 
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арійську. Тому на початку ХХІ століття концентраційні табори асоціюються з таборами Третього 
Рейху, для яких було характерно використання різноманітних методів насилля та тортур проти тих, 
кого там утримували. 

Подібні концентраційні табори були організовані в ході міжетнічного конфлікту в колишній 
югославській федерації у 1990-х роках. Табори існували у Боснії та Герцеговині, Косово, Хорватії, 
Сербії. Світова громадськість вперше дізналась про їх існування влітку 1992 року, коли у західній 
пресі були надруковані фотографії в’язнів концтаборів Омарска, Трнопольї та Кератерм (розташо-
вувались на території Боснії та Герцеговині) . Поява таких таборів у центрі Європи під час локаль-
ного конфлікту в досить мирний час стала безпрецедентним випадком. Це і відрізняє "балканську 
кризу" 1990-х рр. від інших локальних конфліктів ХХ століття.  

Саме тому тема даної статті є досить актуальною для вивчення, оскільки дозволяє всебічно 
проаналізувати виникнення концентраційних таборів як складової частини військових злочинів в 
колишній Югославії та охарактеризувати роботу міжнародних організацій щодо їх ліквідації. Важ-
ливим також є розкриття головних причин появи концтаборів в контексті етнічної та релігійної бо-
ротьби в республіках колишньої югославської федерації. Це є необхідним для розуміння особливо-
стей міжнаціональних відносин та факторів активізації релігійних рухів в різних регіонах світу. 

У статті досліджується проблема концтаборів в колишній Югославії на прикладі Боснії і Гер-
цеговини, Сербії та Хорватії в контексті ескалації військового конфлікту та діяльності міжнародних 
організацій на Балканах. Концтабори існували і в інших регіонах Балканського півострова, зокрема 
на території Косова. Втім, даний аспект проблеми югославських концтаборів потребує окремого 
дослідження. Деякі матеріали Міжнародного трибуналу по колишній Югославії вперше вводяться 
до наукового обігу, що дозволяє на основі всебічного аналізу встановити, які фактори призвели до 
організації концтаборів та до скоєння військових злочинів проти мирного населення під час міжет-
нічного конфлікту в югославській федерації.  

Метою публікації є аналіз проблеми концентраційних таборів колишньої Югославії як скла-
дової частини злочинів проти людства та виявлення головних умов появи "таборів смерті" в мирний 
час. Виходячи з мети, завданнями дослідження є виявлення факторів, які призвели до появи конце-
нтраційних таборів під час міжетнічного конфлікту в Югославії; вивчення умов перебування 
в’язнів у концтаборах; порівняння нацистських та югославських таборів; встановлення, які види 
тортур використовували керівництво та охорона таборів для роботи з полоненими.  

Джерельну базу дослідження становлять, в першу чергу, матеріали роботи Міжнародного 
трибуналу по колишній Югославії в Гаазі. Зокрема в актах обвинувачення прокурорів трибуналу 
проти військових злочинців [8; 9; 10; 11; 12; 13] висвітлені причини розгортання конфлікту, в ході 
якого були створені умови для появи концтаборів, порушення прав людини, геноциду, "етнічних 
чисток". Крім того, дані документи дозволяють встановити особливості організації концтаборів у 
Боснії та Герцеговині, Сербії, Хорватії, з'ясувати закономірності розміщення полонених у концта-
борах та місцях утримання [9; 11; 13]. Наступна група джерел – це резолюції Ради Безпеки ООН [3; 
4; 5; 6] та документи уряду Союзної Республіки Югославія [1; 2; 7], які дозволили встановити роль 
міжнародних організацій та світової спільноти у ліквідації концтаборів, звернути увагу на те, що 
полоненими таборів ставали представники різних релігійно-етнічних груп – мусульмани, хорвати, 
серби. 

Проблема концентраційних таборів як один з аспектів військових злочинів проти мирного на-
селення в колишній Югославії раніше окремо ґрунтовно не досліджувалась в українській історіо-
графії. Поява концтаборів під час "балканської кризи" 1990-х рр. розглядалась як складова пору-
шень прав людини та основ міжнародного гуманітарного права. В західній історіографії дана про-
блематика є актуальною темою дослідження з моменту ескалації конфлікту в 1991 році. Основна 
увага приділяється таким аспектам: порівняльний аналіз югославських концтаборів з нацистськими 
[14; 17]; вплив міжетнічних відносин в республіках колишньої Югославії на ставлення охорони та-
борів до в’язнів [18; 20]; встановлення умов перебування мирних жителів у таборах, методи та фо-
рми насилля проти затриманих [19]; напрямки роботи міжнародних та неурядових організацій в 
зоні локального конфлікту [18; 19]; висвітлення проблеми концтаборів колишньої Югославії у за-
собах масової інформації [15; 16]. Проте комплексної роботи щодо проблеми югославських концта-
борів немає. Тому в даній публікації і буде зроблено спробу створити узагальнюючу картину конц-
таборів колишньої Югославії. 
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У сучасному розумінні концентраційний табір – це спеціальне місце для масового примусо-
вого утримання населення (політичних в’язнів, військовополонених та заручників, захоплених в 
ході конфліктів та війн). Концентраційні табори в колишній Югославії виникли на самому початку 
міжетнічного конфлікту (1991 р.). Їх поява була зумовлена цілою низкою факторів. 

По-перше, під час військових дій велика кількість мирних жителів потрапляла в полон, в ре-
зультаті чого виникла потреба їх розміщення у спеціальних місцях. Були створені так звані місця 
для затриманих, куди звозили військовополонених, біженців, цивільних осіб, які ставали жертвами 
актів геноциду та "етнічних чисток". 

По-друге, після розпаду югославської федерації у 1991 році в республіках до влади прийшли 
національні уряди (Ф. Туджман в Хорватії, Сл. Мілошевич – у Сербії та Чорногорії, А. Ізетбегович 
у Боснії та Герцеговині). Кожний з керівників прагнув створити етнічно чисті республіки, що при-
звело до посилення гонінь на представників національних меншин: звільнення з роботи, примусове 
виселення з будинків, несанкціоновані арешти [2, 153]. Значна частина мирних жителів була наси-
льницькі захоплена і вивезена до таборів (представники інтелігенції, духовенства, політичної елі-
ти). 

По-третє, внаслідок непродуманої політики урядів щодо національних меншин в Хорватії, 
Боснії та Герцеговині, Сербії, Косово активізувались національні рухи. Це загострило етнічні та 
релігійні протиріччя між нацменшинами.  

Все це призвело не лише до ескалації військового конфлікту на території колишньої Югосла-
вії, а й до створення умов для проведення "етнічних чисток", геноциду, масових вбивств, до органі-
зації концтаборів, появи великої кількості біженців та переселених осіб. 

У західній історіографії югославські концтабори досить часто порівнюють з таборами Тре-
тього рейху [15; 17]. Варто відзначити, що між ними існують як відмінні, так і спільні риси. Зокре-
ма, і югославські, і нацистські концтабори були організовані з метою масового знищення людей 
[15]. Крім того, спільним між ними є те, що при організації таборів враховувалась приналежність 
людей до тієї чи іншої етнічної групи. Також застосовувались різні види тортур, щоб фізично та 
морально зламати людину. Зокрема для того, щоб довести зверхність арійської нації над іншими 
народами, полонених у таборах змушували зрікатись своєї релігії та приналежності до певного ет-
носу. 

До відмінних рис можна віднести наступні. По-перше, фашистський уряд Німеччини під час 
Другої світової війни цілеспрямовано створював концтабори у спеціально обраних місцях, добре 
продумавши механізм їх функціонування. А табори в колишній Югославії виникали стихійно, як 
наслідок військових дій та актів геноциду.  

По-друге, організаторів югославських концтаборів до появи подібних установ підштовхнув 
емоційний чинник, викликаний бажанням знищити іншу етнічну чи релігійну групу [17]. Тому у 
ставленні до в’язнів в охорони та керівництва таборів домінували ненависть, зневага, знехтування 
людськими правами та цінностями. У німецьких таборах емоціональний фактор також був наявний, 
проте керівництво Третього рейху використовувало захоплених як рабів для задоволення потреб 
Германії. Тут більше домінували амбіції показати вищість арійської нації над іншими народами. 

По-третє, різними були методи тортур. Спільним для них є проведення багатогодинних допи-
тів із побиттям полонених, застосування різних видів насилля, використання зброї. Головними за-
вданнями роботи нацистських концтаборів було як фізичне знищення в’язнів, так і використання 
полонених для роботи на виробництві, спрямованого для задоволення потреб Німеччини у Другій 
світовій війні. В таборах колишньої Югославії різноманітні види тортур основувались на етнічній 
ненависті та релігійній нетерпимості. Це робило злочини проти цивільного населення більш жорс-
токими та жахливими. 

Найбільш відомі табори на території колишньої Югославії функціонували у Боснії та Герце-
говині, Сербії, Хорватії. Зокрема у Боснії та Герцеговині були організовані табори для сербів у міс-
тах Нові-Сад, Томіславград, Оджак, Босанскі Брод, Ябланиця, Біхач, Сараєво [7, 167]. Серед серб-
ських таборів для мусульман та хорватів відомими є Прієдор, Омарска, Трнопольї, Кератерм, Сусі-
чі, Баня Лука, Санскі Мост, Терлич, Челебічі [10; 12; 13]. 

Розташовувались табори у приміщеннях шкіл (Томіславград, Оджак), стадіонах (Біхач, Туз-
ла), в селищах (Рашчани, Нові Град, Рабічі, Полярі). Також використовувалась територія фабрик 
(табір Бугойно), старих фортець (табори Лівно та Яйце), приміщення колишніх складів, казарм 
Югославської Народної Армії, в колишніх культурних центрах та залізничних тунелях, в ангарах 
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(Трнопольї, Омарска) [7, 167]. Кількість затриманих у таборах була різною – від 50 чоловік (Бугой-
но) до декількох сотень (Біхач, Оджак, Іліджа, Ябланиця) чи тисяч осіб (табір у місті Тузла, стадіон 
"Тушань" в Тузлі, Зениця, кімнати виправного будинку) [7, 167]. Наприклад, на 1992 рік у концент-
раційних таборах Хорватії загинуло шість тисяч сербів, вбитих під час масових допитів та страт. 
Значна частина з них – діти та жінки [7, 167]. Згідно свідчень документу "З меморандуму президії 
СР Югославія про участь республіки Хорватія у війні у Боснії та Герцеговині (Белград, 15.06.1992 
р.)" у концентраційному таборі в місті Томіславград утримувалась майже одна тисяча сербів, голо-
вним чином діти, жінки, люди похилого віку [1, 159]. Доля більшості з них залишається невідомою 
і в наш час. 

Табори в Боснії та Герцеговині і Хорватії були спільними для чоловіків, жінок, дітей та літніх 
людей. Зовсім іншою була ситуація в сербських концтаборах. Затриманих розміщували згідно таких 
вимог: окремо військовозобов’язані, чоловіки, жінки, діти та люди похилого віку, інтелігенція бос-
нійського та мусульманського суспільств. Так, згідно з документами звинувачення Міжнародного 
трибуналу по колишній Югославії в Гаазі "Обвинувач трибуналу проти Душко Сікіріци, Даміра 
Дошена, Душара Фуштара" [9] у таборі Омарска перебували військовозобов’язані чоловіки та полі-
тичні, економічні, соціальні та інтелектуальні лідери боснійських мусульман та хорватів. У таборі 
Трнопольї, головним чином, утримувались боснійські мусульманські жінки, діти, люди похилого 
віку. Тоді як у таборі Кератерм перебували лише військовозобов'язані чоловіки [9].  

Основними методами роботи охорони та керівництва таборів стали жорстоке поводження з 
затриманими, допити, побиття, фізичне насилля. Метою роботи таборів було фізичне знищення му-
сульман, хорватів, сербів, нанесення заарештованим важких тілесних та психологічних пошко-
джень [8; 12]. Особливістю югославських концтаборів було те, що охорона дозволяла місцевому 
населенню вільно заходити на територію табору для знущання над представниками інших етнічних 
груп.  

Умови перебування в концтаборах були жорстокими та нелюдськими. Наприклад, у таборі 
Омарска затриманих розміщували у переповнених приміщеннях, де вони не могли ані сидіти, ані 
лежати. Камери були невеликими, не було туалетів [9]. Крім того, затримане населення не мало 
змоги змінити одяг, який після постійних допитів був у крові. Перша медична допомога не надава-
лась, тому в’язні помирали від отриманих ран та тілесних ушкоджень.  

Керівництво концтаборів, особливо на території Боснії та Герцеговини, ставило за мету фізи-
чне знищення затриманих. Тому використовувались такі методи роботи з в’язнями (побиття, насил-
ля), які призводили до смерті заарештованих. У сербських концентраційних таборах хорвати та му-
сульмани перебували на межі голодної смерті. Їжу видавали один раз на день, воду привозили до-
сить рідко, але вона була брудною і не придатною до споживання [13]. Згідно зі спогадами колиш-
ніх в’язнів концтабору Челебічі, охоронці даного табору видавали лише 700 г хліба на 15 чоловік та 
1,5-літрову пляшку води на 10 чоловік [14; 18]. В результаті чого в’язні були знесилені, ставали 
схожими на привидів, не могли поворухнутись чи підвестись для чергового допиту. Це викликало 
злість в охорони таборів, яка змушували заарештованих підводитись за допомогою биття бейсболь-
ними битами, дерев'яними палицями, залізними ланцюгами. Люди втрачали свідомість від постій-
них знущань та фізичного виснаження [19].  

Саме тому у концентраційних таборах був досить високий рівень смертності. Проте найбіль-
ше мирних жителів у таборах гинуло під час масових розстрілів та систематичного побиття. Часто 
охорона таборів виводила полонених вночі з камер, ставила їх обличчями до стіни та розстрілюва-
ла. Інші в’язні впродовж декількох днів мали дивитись на тіла загиблих, яких залишали посеред 
подвір'я. Потім тіла скидали у причепи вантажних машин чи тракторів та вивозили з таборів для 
поховання у масових могилах [20]. 

Поряд з концентраційними таборами існували центри для затриманих цивільних осіб. Вони 
розташовувались у колишніх товарних складах, ангарах, віддалених фермах, поліцейських дільни-
цях та адміністративних будинках. В свідченнях справи Міжнародного трибуналу по колишній 
Югославії "Обвинувач проти Радослава Брдяніна та Моміра Таліча" зазначено, що центрами для 
затриманих стали початкова школа в Лесниці та середня школа в Петар Кочіче (Босанска Дубіца); 
поліцейська дільниця в Босанскі Костайніці; пожарна чатина в Босанскі Нова та футбольний стаді-
он Млакве; в’язниця та лісопильня (Котор Варос); сараї в Прієдорі; транспортна станція в Ріпачі 
[11]. 
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До центрів звозили, в основному, осіб, захоплених під час військових дій. Наприклад, в мате-
ріалах справи "Обвинувач трибуналу проти Драгана Ніколіча" [8] зазначено, що більшість босній-
ських мусульман були насильно зігнані та заарештовані на початку травня 1992 року. Сербські вій-
ська утримували мусульман та інше несербське населення в місцях для затриманих у Власічі. 

Центри для затриманих використовувалися як пункти збору депортованих чи насильно пере-
міщених осіб на шляху до концентраційних таборів. Згідно вище названого документу, жінки та 
діти недовго перебували в центрі для затриманих. Потім їх примусово переміщували до сусіднього 
мусульманського муніципалітету, де розташовувався концентраційний табір. В місцях для затрима-
них військові проводили багатогодинні допити, які часто закінчувались масовими розстрілами 
(вбивство чоловіків у Маняці між 1 червня та 18 грудня 1992 р. в муніципалітеті Баня Лука) [8]. 

Поява концентраційних таборів та місць для затриманих у 1990-х роках на території колиш-
ньої Югославії викликала занепокоєння у світової громадськості. Особливу увагу привернула пуб-
лікація фотографій з зображенням в’язнів концтаборів у Боснії та Герцеговині у західній пресі вліт-
ку 1992 р. Журналіст Ед Вулліамі з газети "Гардіан" (Великобританія) був першим, кого допустили 
до сербських концентраційних таборів Омарска та Трнопольї [15; 16]. Разом з ним до Югославії у 
1992 році їздили Рой Гутман з нью-йоркської газети "Ньюсдей" та Меггі О’Кейн з "Гардіан" [15]. 
Дана поїздка була організована на запрошення лідера боснійських сербів Радована Караджича. 
Останнього, під час чергового раунду переговорів щодо врегулювання ситуації у Боснії в Лондоні в 
1992 році, звинуватили у масових вбивствах та злочинах проти мирного населення [15; 20].  

Після поїздки західних репортерів до колишньої Югославії, про організацію концтаборів в 
ході бойових дій стало відомо в усьому світі. Впродовж декількох тижнів фотографії полонених та 
репортажі кореспондентів з'явились на провідних телеканалах США та Великобританії [15]. У 
зв’язку з цим Рада Безпеки ООН направила своїх представників на Балкани для виявлення та дослі-
дження фактів існування концентраційних таборів. 

Крім того, для розслідування масових злочинів проти мирного населення та порушення прав 
людини Резолюцією 780 від 6 жовтня 1992 року була створена комісія експертів [5]. Вона займалась 
збором та вивченням інформації про військові злочини на території колишньої Югославії. На осно-
ві висновків даної комісії, генеральний секретар Б. Бутрос-Галі у звітах до Ради Безпеки ООН за-
значав, що в Югославії наявні факти серйозних порушень Женевських конвенцій, міжнародного 
гуманітарного права та прав людини [3; 4]. Рада Безпеки неодноразово закликала сторони конфлік-
ту припинити скоєння злочинів проти мирного населення. Проте політика "етнічних чисток", актів 
геноциду, масових вбивства у концтаборах продовжувались. У резолюції 798 від 18 грудня 1992 р. 
Рада Безпеки ООН вимагала, щоб всі табори для затриманих були негайно закриті [6]. 

Невиконання резолюцій Ради Безпеки ООН учасниками конфлікту призвело до втручання 
міжнародних організацій (НАТО, ОБСЄ, ООН) до військових дій в Югославії. Головною метою 
наземних та повітряних операцій НАТО під егідою ООН було зупинити насилля проти цивільних 
осіб, зокрема закрити діючі концтабори. В ході операцій НАТО більшість сербських концтаборів 
для мусульман та хорватів у Боснії були ліквідовані (Омарска, Кератерм) у 1993-1995 рр. Проте 
концтабори в деяких районах таємно продовжували функціонувати впродовж наступних років. Їх 
пошуками займалась комісія експертів ООН та миротворчі контингенти НАТО. 

Таким чином, концентраційні табори та центри для затриманих були поширеним явищем того 
часу та стали "місцями смерті" для мирного населення республік колишньої Югославії. Породжен-
ня ХХ століття, зокрема Другої світової війни, вони стали страшною реальністю 1990-х рр. під час 
"балканської кризи". Населення у таборах розміщувалось відповідно до релігійного та етнічного 
чинників. Цим концтабори колишньої Югославії були схожими на німецькі (Бухенвальд, Освенцім, 
Аушвіц). Методи роботи керівництва та охорони таборів мали на меті фізичне знищення великих 
груп людей та проведення етнічної зачистки територій. Поява концтаборів у 1990-х роках в Юго-
славії засвідчила, що уроки Другої світової війни людство повністю не засвоїло. Організація та іс-
нування концтаборів у мирний час в центрі Європи довела, що цивільне населення продовжує за-
лишатись беззахисним у локальних військових конфліктах. Також можна говорити про те, що 
концтабори у сучасному світі були не тільки фабриками для знищення людей, а й інструментом до-
сягнення певних політичних цілей (намагання створити етнічно чисті республіки після розпаду 
югославської федерації, прагнення Сл. Мілошевича реалізувати концепцію "Великої Сербії").  

Організація концтаборів під час міжетнічного конфлікту в Югославії є прикладом того, як 
глибокі етнічні та релігійні протиріччя можуть призвести до загибелі великої кількості невинних 
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людей. Дана тема потребує подальшого вивчення через зростання напруженості у світі, загострення 
національних протиріч в різних регіонах світу, ескалацію локальних конфліктів та зростання в них 
ролі релігійного чинника. 
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ІІІ РОЗДІЛ 

ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ 

 
В. І. ВОЛОВИК 

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК 
 

Кожен соціальний організм – будь-то окрема особистість, клас, інша, більш дрібна соціальна 
група, конкретне суспільство або й людство в цілому – не є щось раз і назавжди дане, незмінне: во-
ни постійно змінюються, у чому знаходить свій прояв соціальний розвиток. У цьому розділі ми 
спробуємо з’ясувати сутність феномена, що позначається поняттям «соціальний розвиток», його 
рушійні сили і суб’єкти. 

1. Соціальний розвиток: сутність і зміст поняття. 
Соціальний розвиток належить до числа понять, у зміст якого суспільствознавці, які широко 

його застосовують, намагаються не заглиблюватись. Прагнуть уникати цього й автори довідкових 
видань, у тому числі філософських, а також і автори підручників і учбових посібників з соціальної 
філософії. 

Так, наприклад, С.Є.Крапівенський, заявивши це поняття у назві окремої глави свого підруч-
ника, у подальшому практично відмовився від його використання, підмінивши поняттям «соціальна 
динаміка»1. Говорячи про достоїнства цього поняття, автор підкреслює, що воно відображає певну і 
досить суттєву сторону суспільного розвитку в цілому. «З усієї сукупності різноманітних змін істо-
ричної реальності, – зазначає він, – поняття «соціальна динаміка» вбирає в себе і концентрує увагу 
на одній стороні – спрямованості суспільних змін, їх траєкторії»2 .  

Поділяючи думку С.Є.Крапівенського про те, що спрямованість суспільних змін представляє 
суттєву сторону суспільного розвитку, ми в той же час повинні зауважити, що вона все ж таки є 
лише однією з сторін внутрішнього змісту соціального розвитку у єдності всіх різноманітних форм 
його буття, тобто сутності. 

«Соціальний розвиток» є видове поняття, родовим для якого слугує «розвиток», а тому воно 
має містити в собі всі загальні ознаки феномена, що ним позначається. Розглядаючи розвиток, у 
тому числі й соціальний, не можна ігнорувати тієї обставини, що це не лише спрямовані зміни ма-
теріальних і ідеальних об’єктів, але зміни закономірні і незворотні. «Лише одночасна наявність усіх 
зазначених властивостей, – справедливо зазначає Є.Г. Юдін, – виділяє процеси розвитку серед ін-
ших змін: зворотність змін характеризує процеси функціонування (циклічне відтворення постійної 
системи функцій); відсутність закономірності характерна для випадкових процесів катастрофічного 
типу; при відсутності спрямованості зміни не можуть накопичуватись, і тому процес лишається ха-
рактерної для розвитку єдиної, внутрішньо зв’язаної лінії . У результаті розвитку виникає новий 
якісний стан об’єкту, що виступає як зміни його складу або структури (тобто виникнення, трансфо-
рмація або зникнення його елементів і зв’язків»3. 

Тому всі ці три зазначені властивості у своїй сукупності повинні бути відображені в дефініції 
поняття, що нас цікавить. У той же час слід зауважити, що лише вказівкою на наявність зазначених 
властивостей не слід обмежуватись при розкритті змісту поняття «соціальний розвиток». Адже фе-
номен, що його позначає поняття, характеризується не лише наявністю цих властивостей, загальних 
для будь-якого розвитку: він має і свої суттєві особливості, які також слід відобразити у змісті по-
няття «соціальний розвиток». 

Перша з таких суттєвих особливостей соціального розвитку полягає у специфіці основного 
фактора, що обумовлює соціальні зміни – людського фактора, якою є цілеспрямована діяльність. 
Внаслідок цього соціальні зміни носять спрямований характер, будучи детермінованими певними 
цілями.  

Друга суттєва особливість соціального розвитку полягає в специфіці об’єктів, що змінюють-
ся, у якості яких виступають результати минулої діяльності людей – об’єкти матеріальної і духовної 
культури, а також люди, об’єднання людей, соціальні організми, що обумовлюють зміни цих ре-
зультатів, а разом з тим, і самих себе у сучасній діяльності. 

Третя суттєва особливість соціального розвитку полягає втому, що він включає в себе не ли-
ше самі результати спрямованих, незворотних і закономірних соціальних змін, що відбуваються в 
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соціумі, але й осмислення їх, відображення у суспільній свідомості здійснюючих свою життєдіяль-
ність соціальних організмів. 

Отже, виходячи з цього, «соціальний розвиток», на нашу думку, слід розглядати у якості гра-
нично загального поняття, категорії соціальної філософії для позначення відображуваних у суспі-
льній свідомості цілеспрямованих, незворотних і закономірних змін соціальної реальності – 
об’єктів матеріальної і духовної культури як об’єктивних і необхідних результатів минулої діяльно-
сті, а також поколінь людей, здійснюючих ці зміни і, разом з тим, таких, що змінюють самих себе у 
їх сучасній діяльності.  

Соціальний розвиток, як і діяльність, нескінчений і, разом з тим, він завжди постає як окре-
мий, кінцевий процес. Він буває висхідним і низхідним, спадним, від зовнішнього до внутрішнього 
і від внутрішнього до зовнішнього, від старого до нового і від нового до старого, від простого до 
складного, від складного до простого, від нижчого до вищого і від вищого до нижчого, від випадко-
вого до необхідного і від необхідного до випадкового. 

Як і розвиток в цілому, соціальний розвиток підпорядкований законам діалектики. Характе-
ризуючись різноманіттям форм прояву, він відбувається спіралевидно, у єдності і боротьбі проти-
лежностей, як перехід кількості у якість і навпаки. Як і у будь-якому процесі розвитку, в кожному із 
процесів соціального розвитку можна виділити певні стадії: підготовку передумов його утворення, 
тобто, головним чином, зовнішній рух (початок процесу) ; виникнення, тобто перехід до внутріш-
нього руху; формування, тобто перетворення новим соціальним процесом розвитку тих соціальних 
умов, з яких він виник; власне соціальний розвиток або зрілість даного процесу соціального розви-
тку, його існування на власній основі; вмирання, руйнація процесу. 

Зазначивши це, перейдемо до розгляду джерел і рушійних сил соціального розвитку. 
2. Інтереси і потреби. 

Відомо, що будь-які соціальні зміни, а отже і соціальний розвиток, є результатом діяльності 
людей. Але що ж обумовлює саму діяльність? Прагнучи дати відповідь на це питання, мислителі 
вже давно звертали увагу на інтереси. 

Цим, зокрема, відзначались французькі матеріалісти ХVІІІ ст. Гельвецій, Гольбах, Дідро. 
Протиставляючи інтереси людей як божественному визначенню, так і випадковим обставинам, що 
супроводжують суспільний розвиток, вони вбачали в інтересах реальні підвалини моральності, по-
літики, суспільного ладу. «Якщо фізичний світ підпорядкований законам руху, – стверджував 
К.А.Гельвецій, – то світ духовний не менше підпорядкований закону інтересу. На землі інтерес є 
всесильний чарівник, що змінює в очах усіх істот вид всякого предмета»4.  

Однак, роблячи спробу пояснити суспільне життя і його розвиток за допомогою інтересів, 
французькі матеріалісти розглядали інтерес як просту суму індивідуальних інтересів, виводячи 
останні з почуттєвої природи людини, що залишається, на їх думку, незмінною. На цьому, зокрема, 
базувалась теза Гельвеція про те, що голод і любов правлять світом. 

Уразливість такого підходу бачив Гегель, котрий підкреслював неприпустимість зводити ін-
тереси до грубої почуттєвості, природного походження інтересів. Говорячи про те, що «дії людей 
витікають з їхніх потреб, їхніх інтересів...»5, мислитель звертав увагу на ту обставину, що люди 
«добиваються задоволення своїх інтересів, але завдяки цьому здійснюється ще і щось подальше, 
щось таке, що скрито міститься в них, але не усвідомлювалось ними і не входило у їх наміри»6. Цим 
«щось» є потреби. Через величезне різноманіття потреб і інтересів, вважав Гегель, здійснює себе 
світовий розум. 

Прагнучи зберегти всі позитивні моменти у тлумаченні інтересів, досягнуті в історії світової 
суспільної думки, діалектико-матеріалістична філософія, разом з тим, намагалась дати інтересам 
матеріалістичне пояснення, підкреслюючи об’єктивні підвалини соціального інтересу. У своїй ро-
боті «До житлового питання» Ф.Енгельс висловлює положення про те, що «економічні відносини 
даного суспільства проявляються перш за все як інтереси»7. 

Проблема інтересу активно досліджувалась і радянськими авторами. Однак вважати її, так би 
мовити, повністю вичерпаною було б помилково. Адже й зараз відсутнє однозначне тлумачення 
природи інтересу. З цього питання існують дві протилежні точки зору. Прибічники першої з них 
вважають, що інтерес об’єктивний, прибічники ж другої висловлюють думку, що він суб’єктивно-
об’єктивний, тобто являє собою відображення у свідомості суб’єкта його об’єктивного положення. 

Відстоюючи правильність першої точки зору, її прихильники вважають, що інтерес існує 
об’єктивно, незалежно від того, усвідомлений він чи ні. Що ж стосується відображення об’єктивно 
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існуючого інтересу, то воно представляє собою найважливіший момент на шляху перетворення ін-
тересів на збуджуючу силу діяльності. При цьому, як підкреслюють вони, свідомість може бути не-
виразною, поверховою, стихійною. Однак навіть і в цьому випадку відображений у свідомості інте-
рес штовхає до дії8. 

З твердженням про те, що інтерес існує об’єктивно, на наш погляд, можна погодитись, але за 
умови, що мова йде лише про визнання незалежності самого факту існування даного феномену від 
свідомості людини, його волі і бажання. Будь-якій людині розумній властиві інтереси, як властиві 
їй відчуття, сприйняття, уявлення, Однак визнання цієї обставини ще не розкриває природи інтере-
су. Справді. Адже ми не маємо відповідей на два важливих питання: 1) у чому ж полягає сутність 
інтересу? 2) які причини обумовлюють його існування? 

Для кращого розуміння природи інтересу і його сутності звернемось до тлумачного словника 
В.І.Даля, який позначає цим поняттям користь, вигоду, прибуток, співчуття комусь чи у чомусь, 
турботу9. Користь же, вигода, як відомо, передбачають осмислення певної потреби, задоволення 
якої бажане для суб’єкта в силу якихось причин, пов’язаних із життєдіяльністю, розвитком, вирі-
шенням якихось завдань. Поза такого осмислення говорити про користь, вигоду, а отже і про будь-
який інтерес суб’єкта просто немає сенсу. Саме усвідомлені, осмислені потреби й постають у якості 
явищ, що позначаються поняттям «інтерес». 

Кожний реально існуючий соціальний організм характеризується наявністю певних потреб, із 
задоволенням яких пов’язана життєдіяльність і розвиток соціальних організмів. Однак вони по-
різному відображаються у свідомості останніх. Має місце неповне усвідомлення потреб, прийняття 
другорядних потреб за основні, чиїхось потреб за свої, що є основою формування уявних, помилко-
вих інтересів. Це пов’язано з особливостями того чи іншого соціального організму, характером і 
рівнем його свідомості. Зазначена обставина дозволяє зробити висновок про те, що інтереси, явля-
ючись формами відображення існуючих потреб соціальних організмів, мають все ж суб’єктивно-
об’єктивний характер. 

Різноманіття соціальних організмів і притаманних їм потреб детермінує наявність величезної 
різноманітності інтересів, що можуть бути кваліфіковані по різним підвалинам. Зокрема, дослідни-
ки-суспільствознавці вважають за можливе розрізняти інтереси за ступенем загальності (індивідуа-
льні, групові, суспільні), за сферою спрямованості (економічні, політичні, духовні), за характером 
суб’єкта (національні, державні, партійні і т.ін.), за ступенем усвідомленості (діючі стихійно і на 
підставі розробленої програми), за можливістю їх здійснення (реальні і удавані), за відношенням до 
об’єктивної тенденції суспільного розвитку (прогресивні, реакційні, консервативні). 

В цілому така класифікація може вважатися прийнятною. Правда, вона не вичерпує всього рі-
зноманіття інтересів. Її, на наш погляд, слід було б доповнити, виділивши, принаймні, ще одну з 
суттєвих підвалин – характер потреб, що відображаються інтересами, розрізняючи при цьому інте-
реси, зв’язані перш за все із задоволенням потреб різних рівнів, які утворюють соціальні потреби з 
вищим їх проявом – потреби у самореалізації, самоутвердження, тобто творчій діяльності. Саме з 
цим рівнем потреб зв’язане формування суб’єктів соціального розвитку. 

3. Суб’єкти соціального розвитку. 
«Суб'єкт соціального розвитку» є видовим поняттям, для якого родовим слугує поняття «су-

б'єкт» (лат. subjectus – той, що лежить внизу, знаходиться в основі, від sub – під і jaco – кидаю, кла-
ду підвалини, основи, засади, підґрунтя). 

Видове поняття, що нас цікавить, близьке за змістом з родовим і включає загальні ознаки, які 
характеризують будь-який суб'єкт. Воно означає активно діючого і такого, що пізнає, наділеного 
свідомістю і волею індивіда або групу людей. В той же час суб'єкт соціального розвитку має і свою 
специфіку, що зв’язана з особистістю його діяльності. 

При розгляді основних понять соціальної філософії, діяльність постає у якості соціальної фо-
рми руху матерії і, в такий спосіб, означає зміну взагалі, що її потерпає соціальна матерія, соціальні 
утворення. Але серед великого різноманіття форм і видів діяльності особливе місце займає цілесп-
рямована діяльність, яка й відрізняє суб'єкт соціального розвитку. Звідси випливає, що «суб'єкт 
соціального розвитку» – це поняття, яке позначає наділеного свідомістю і волею індивіда або соціа-
льну групу, що здійснюють цілеспрямовану діяльність. 

Суб'єкт соціального розвитку завжди носить конкретний характер. Це проявляється, по-
перше, у тому, що він виступає або як конкретна особистість, діюча свідомо і цілеспрямовано, від-
повідальна за свої дії, або ж як конкретне надособистісне соціальне утворення, за умови, що утво-
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рюючі його люди мають спільні інтереси, цілі, дії, що вони представляють собою певну цілісність. 
Конкретність суб’єкта соціального розвитку проявляється, по-друге, в тому, що його предметно-
практична діяльність або пізнання націлені на конкретний соціальний об’єкт. 

Об’єктами діяльності суб’єктів соціального розвитку є соціальні проблеми, тобто обумовлені 
потребами об’єктивно виникаючі у процесі соціального розвитку питання, вирішення яких предста-
вляє для даного соціального організму (особистості, соціальної групи, суспільства) практичний або 
теоретичний інтерес. 

Чи можливо вважати, що кожна людина є суб’єктом соціального розвитку? Звичайно, ні. Ним 
може вважатися особистість, людина, яка усвідомлює світ і себе в ньому, яка свідомо і цілеспрямо-
вано включається у розв’язання соціальних проблем і відповідає за свої дії. Суб'єктом соціального 
розвитку може бути і вчений-суспільствознавець, котрий об’єктивно осмислює соціальну реаль-
ність, сміливо розкриває нагальні соціальні проблеми і пропонує обґрунтовані шляхи їх 
розв’язання, політичний діяч, державний муж. 

Оскільки мова йде про соціальну творчість і її місце в процесі соціального розвитку, то було б 
помилкою тлумачити поняття суб’єкта соціального розвитку лише в індивідуально-особистісному 
плані. Суб'єкти соціального розвитку можуть носити і надособистісний, колективно-груповий хара-
ктер. Однак при цьому не слід забувати, що «поняття суб’єкту, застосоване до будь-якого надосо-
бистісного соціального утворення, наприклад, соціальної групи, набуває дещо інший сенс. Група 
може бути суб’єктом, якщо у неї є спільні інтереси, цілі дії, тобто, якщо вона представляє собою 
певну цілісність»10. 

Такими перш за все є класи – «великі групи людей, що різняться за їх місцем у історично ви-
значеній системі суспільного виробництва, за їх роллю в суспільній організації праці, за способами 
одержання і розміром тієї долі суспільного багатства, якою вони розпоряджуються…»11. 

Говорячи про суб’єкти соціального розвитку, слід зазначити, що у якості їх можуть виступати 
і такі соціальні спільноти, як народності та нації, коли у них формується самосвідомість і вони гур-
туються в ім'я певної цілі. Однак їхній вплив на хід процесу соціального розвитку значною мірою 
залежить від підтримки основних класів суспільства, яка можлива лише за умови, що вона відпові-
дає їх інтересам. 

У якості суб’єктів соціального розвитку можуть виступати також і конкретні суспільства за 
наявності у об’єднуючих їх співгромадян спільних інтересів при розв’язанні виникаючих соціаль-
них проблем. Прикладом цього, зокрема, є радянське суспільство, практично всі класи якого, інші 
соціальні групи, а разом з ними і переважну більшість громадян об'єднала потреба захисту Батькі-
вщини від фашистської навали, а згодом – потреба відбудови зруйнованого війною народного гос-
подарства, що усвідомлювались як загальнодержавний інтерес, з'єднуючий все суспільство. 

Тут хотілось би зазначити, що перед сучасним українським суспільством також стоїть немало 
важливих соціальних проблем, від розв’язання яких залежить подальший розвиток України у якості 
демократичної, правової, соціально орієнтованої держави. Саме тут, як нам уявляється, слід шукати 
той спільний інтерес, який буде сприяти об'єднанню нашого суспільства, перетворенню його на со-
ціальний суб'єкт, здатний ефективно перетворювати соціальну реальність на добробут всіх і кожно-
го. 

Наявність глобальних проблем – найбільш важливих і нагальних загальнопланетарних про-
блем сучасної епохи, що торкаються людства в цілому, обумовлює необхідність формування зага-
льнолюдського інтересу у їх розв’язанні, а разом з тим і перетворення людства на соціальний су-
б'єкт. Однак до перетворення цієї можливості в дійсність людству, очевидно, прийдеться пройти 
складний і важкий шлях.  
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SUMMARY 
The matter and the content of social development are explicated. Moving forces of social develop-

ment are defined. Different subjects of social development are investigated. 
 

М. А. ЛЕПСЬКИЙ  
ФЕНОМЕН СОЦІАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО УКЛАДУ 

 

Концепція соціально-технологічних укладів формується, з одного боку, за аналогією з дослі-
дженнями соціально-економічних укладів, з іншого – у дослідженні довгих хвиль розвитку техно-
логічного укладу соцієтальної сфери в цілому, та соціальної сфери, зокрема. 

Сучасне пізнання соціальних процесів повертається до класичних принципів об’єктивності та 
науковості після періоду постмодерністської неузгодженості та суб’єктивних маніпуляцій, свавілля, 
які видавалися за принципи нового етапу розвитку науки. Постмодернізм надав багатий матеріал 
для дослідження суб’єкта пізнання, який не обмежений вузькими принципами. Водночас постало 
питання про повернення до досліджень суб’єкт – суб’єкт – об’єктного характеру. Однією з важли-
вих проблем визначення майбутнього суспільства є дослідження соціально-технологічних укладів, 
які мають евристичність відносно циклічності розвитку суспільства. 

Об’єктом нашої наукової розвідки є феномен соціально-технологічних укладів, а предметом – 
мисленеві моделі дослідження цього феномену. Метою статті є дослідження суттєвих процесів, які 
визначають та характеризують феномен соціально-технологічного укладу.  

Етимологія поняття “уклад” має декілька значень. По-перше, уклад має походження від коре-
ню «клад», те, що «складено» або «покладено». Вже в цьому значенні наявними є багато елементів 
або складових, та випадковий (самоорганізаційний) або спрямований характер їх поєднання. 

Уклад це «1. Порядок, який був установлений або склався (у житті, побуті, родині, установі і 
т.ін.). 2. Тип, форма господарства певної суспільно-економічної формації. 3. Заст. Умова, угода, до-
говір. 4. Діал. Зовнішній вигляд; зовнішність». [1] У «Новому тлумачному словнику української 
мови» доповнюється лише перший пункт значеннями «устрій, спосіб, триб» [2].  

У російській мові уклад також має схожі значення. Так, у застарілому значенні уклад – «це 
смуга, яка набивалася на санний полоз» або «сталь (на робочих інструментах)», або «дань, пода-
ток». У найбільш загальному вигляді словники визначають «уклад» як «порядок, що склався або 
складається, в організації будь-чого, устрій будь-чого» [3]; «устрій будь-чого, встановлений або 
такий, що склався, порядок в організації будь-чого» [4]; «порядок, що встановився, устрій, який 
склався, (суспільного життя та побуту)» [5]. 

У смисловому навантаженні визначені такі родові характеристики: змінність укладу –  він 
установлюється або складається; складність – він формується з різних елементів; визначеність 
суттєвих ознак – він є типом або формацією, атрибутом цілісності, формою, яка характеризує 
життя, побут, родини, установи, господарства, психіки, економіки, політики; упорядкованість – 
він є порядок,  устрій в організації.  

Необхідно відмітити також різне співвідношення природності та штучності укладу, як взає-
мозв’язку самоорганізації та управління у відносинах людей. В цьому значенні «уклад» є процесом, 
який може бути незавершеним або завершеним, але завжди нестатичним, тим, що має розвиток та 
функціонування. Самоорганізація укладу, який складається, визначає багатофакторність та багато-
манітність проявів, що у подальшому розвинулось у теоретичному питанні про «багатоукладності». 
В етимологічному смислі укладу відображений діалектичний взаємозв’язок статики  та динаміки, 
усталеності та мінливості. 

Концепція соціально-технологічних укладів має походження з марксистської формаційної 
концепції, хвильової теорії М.Д. Кондратьєва та інноваційної теорії розвитку.  

Поняття формація було впроваджено К. Марксом за аналогією з геологічною наукою. Воно 
позначало геологічні відкладення певного періоду, які становлять собою верстви у земній кулі, що 
склалися у часі. К.Маркс збільшив наукову сферу використання цього поняття, вклавши у нього 
новий зміст – соціального, матеріального утворення, але залишивши характеристики виникнення, 
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зміни. Родовим відносно категорії суспільної формації є поняття людського суспільства, як відо-
кремленої від природи життєдіяльності людей, яка історично розвивається і визначає рівень розви-
тку суспільства у історичному процесі. Суспільна формація відображує логіку історичного процесу, 
його сутнісні характеристики: історично обумовлений суспільний спосіб виробництва, систему су-
спільних відносин, соціальну структуру, у складі якої визначальне місце мають класи і класова бо-
ротьба. 

Базовими ланцюгами формаційного розвитку є три великі економічні формації. К. Маркс у 
1881 році історичні етапи розвитку суспільства уявляв у вигляді первісної суспільної формації (за-
гальна власність), вторинної суспільної формації (приватна власність) і третинної суспільної фор-
мації (суспільна власність).  

Первісна суспільна формація, яка ґрунтується на загальному типі власності, характеризується 
тим, що виробничі відносини не мають окремої форми, а виявляються у сімейно-шлюбних і кровно-
родинних відносинах. Це пов’язано з відтворенням людини, засобів існування та продовженням 
роду, нерозвиненістю праці. В умовах первісної суспільної формації родинні відносини були спе-
цифічним засобом виявлення виробничих відносин. Поєднання економічного та родового устрою 
виявляло патріархальний уклад. Тільки виникнення та розвиток приватної власності надає можли-
вість відокремлювати поняття «економічна формація» і «соціально-економічний уклад». У якості 
прогресивних епох вторинної суспільної формації визначались азіатський, античний, феодальний і 
буржуазний способи виробництва. Ці способи виробництва можливо розглядати як формації у ву-
зькому смислі. В історичній перспективі третинна суспільна формація не буде мати соціально-
економічні уклади. Формація у марксистській концепції складалася зі способу виробництва і укладу 
[6].  

У той же час, якщо спосіб виробництва розглядався на рівні суспільного виробництва, як вза-
ємозв’язок продуктивних сил і виробничих відносин, то соціально-економічний уклад лише як сис-
тема виробничих відносин.  

Початок дослідження базового поняття уклад пов’язаний з активною дискусією про багато-
укладну економіку, у якій співіснують уклади різних формацій.  

В.І. Ленін у роботі «До характеристики економічного романтизму» (1897 р.) надає своє ба-
чення поняття «уклад», яке він використовував у різних словосполученнях: «уклад суспільного ви-
робництва», «уклад суспільного господарства», «суспільно-економічний уклад». Спираючись на 
теорію суспільних формацій, В.І. Ленін використовував їх для відображення виробничих відносин, 
які створюють у своїй сукупності економічну структуру, основу суспільства. Для характеристики 
соціально-економічного розвитку він використовував також схожі поняття, такі як «устрій суспіль-
ного господарства», «устрій суспільно-економічних відносин», «система виробничих відносин», 
«господарська система», «форми суспільного господарства», «економічний порядок», «економіч-
ний устрій» [7].  

Активно цю проблему розглядав В.І. Ленін у дискусії з О.О. Богдановим, одним з перших пе-
рекладачів марксового «Капіталу» на російську мову та засновника «Тектології» (загальної теорії 
управління) [8]. В.І. Ленін обґрунтував положення «формаційної теорії» до потреб практики у кон-
цепції «багатоукладності». Це було зроблено у його статті «Доповідь про продовольчий податок на 
зібранні секретарів і відповідальних представників осередків РКП (б) м. Москви і Московської гу-
бернії», у якій він визначив п’ять укладів на території Росії: 1) патріархальне господарство; 2) дріб-
не товарне виробництво; 3) капіталістичне виробництво; 4) державний капіталізм; 5) соціалізм [9].  

Класичним для марксистського підходу стало визначення поняття «соціально-економічний 
уклад» Ю.І.Семьоновим.  

У марксистський традиції суспільно-економічний уклад (система  суспільного виробництва, 
суспільне господарство) – цілісна система виробничих відносин визначеного типу, яка формує сус-
пільну форму виробництва. Соціально-економічний устрій того чи іншого суспільства може вклю-
чати у себе як один, так і декілька суспільно-економічних укладів. У багатоукладному суспільстві 
один уклад, як правило, є пануючим, домінуючим. Об’єднуючи і підкорюючи всі інші суспільно-
економічні уклади, він визначає характер соціально-економічного устрою суспільства в цілому, на-
лежність до визначеної суспільно-економічної формації. У цьому смислі пануючий суспільно-
економічний уклад є основою, фундаментом всього суспільства в цілому” [10]. 

У марксистській традиції, оскільки мінливою, випереджувальною силою визначались проду-
ктивні сили, які вступали у протиріччя з виробничими відносинами, уклад був віднесений до виро-
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бничих відносин. Саме ця позиція не сприймалась у інших підходах. Так, у визначення «соціально-
економічного укладу» у історичних дослідженнях впроваджувався концепт «укладу життя», як су-
купності суспільно-політичного, економічного і культурних устроїв. У шостому томі  «Життя еко-
номічне, культурне, національне ХІV-ХVІІ віків» у розділі 1. «Економічне життя: торгівля і проми-
сел міський» М.С. Грушевський розглядав уклад як порядок, який склався у взаємозалежності еко-
номічного, політичного, соціального, культурного життя, та залежить від подій та активності само-
го народу – при пасивності уклад має залежність від зовнішніх впливів, при активності внутрішні 
події життя народу визначають уклад життя. М.С. Грушевський концептуально впроваджував гно-
сеологічний концепт “уклад життя” також при розгляді інших історичних періодів та заклав певну 
традицію, здобутки якої мають і сучасну евристичність пізнання [11]. 

Але у такому розумінні не визначалася топіка суспільного устрою, оскільки все ставало і де-
термінантами, і домінантами водночас. Марксистська топіка суспільства визначала дермінантою 
суспільства економічну сферу при можливих домінантах в окремих періодах інших сфер, була 
сприйнята традиціями теорії довгих хвиль М.Д.  Кондратьєва та теорії короткострокових економіч-
них циклів Дж. Кітчина, які обґрунтовувались у 1920-х роках. 

Основою досліджень М.Д. Кондратьєва стала гіпотеза про те, що причиною утворення таких 
циклів є відновлення основного капіталу. Виникнення довгих хвиль (в середньому 55 років кожна) 
пов’язується з відтворенням пасивної частини капіталу. М.Д. Кондратьев, завдяки дослідженню 
економічних показників найбільш розвинутих країн (США, Великої Британії, Франції та Німеччи-
ни) за тривалий період часу – з кінця XVIII по 20-і роки ХХ століття, емпірично обґрунтовував та 
фактологічно доводив існування коротких та довгих хвиль капіталістичного виробництва. Він вио-
кремив три повні довгі хвилі середньої тривалості 55 років кожна. Основною причиною цих циклів, 
на його думку, є необхідність оновлення постійного капіталу, розвиток нових технологій та галу-
зей. За допомогою цієї моделі він передбачив Велику депресію 1929-1933 рр. [12]. Визначеною була 
також тенденція до скорочення терміну циклу, тому закінчення п’ятого циклу він визначив у 2011-
2012 рр., як економічну кризу. Зараз ми спостерігаємо кризові явища, які були передбачені за цією 
«циклічною теорією». 

На наш погляд, необхідно підкреслити методологічний підхід М. Кондратьєва в оновленні 
саме основного капіталу, який визначає соціально-економічний уклад, сукупність виробничих відно-
син. 

Перед початком Другої світової війни Й. Шумпетер, який ґрунтувався на теорії “довгих хвиль 
Кондратьєва”, визначив основу коливань у впливах нововведень, які задають коливання всієї еко-
номічної системи. Створення нових технологій визначалось як інноваційний процес, а їхнє запози-
чення – як поширення, процес імітації. Саме тому економічний цикл розпадався на інноваційну та 
імітаційну складові. Шумпетеріанський підхід вплинув на дослідження другої частини основного 
детермінуючого протиріччя між продуктивними силами та виробничими відносинами, а саме – 
розвитку продуктивних сил [13]. На основі досліджень Й. Шумпетера виникла концепція соціально-
технологічних укладів. 

В середині 1970-х років після чергової кризи до теорії циклів звернулись європейські дослід-
ники економіки. Німецький вчений Г. Менш доповнив шумпетеріанське розкладення кондратьєвсь-
ких хвиль на ще одну складову – “технологічний пат”, як пояснення нижньої точки циклу. Тому 
цикл, на його думку, включає такі складові:  

короткострокова (перехідно-депресивна) частина, фаза “технологічного пату”; 
середньо-строкова (революційно-оновлююча) частина, інноваційна фаза; 
довгострокова (еволюційно-застійна) частина, імітаційна фаза. 
Г. Менш провів паралель між темпами економічного росту і циклічністю з проявом базисних 

нововведень. А. Кляйнкнехт доповнив теорію положеннями про те, що нововведення, як продукти, 
утворюються у фазі депресії, а нововведення – процеси відбуваються на підвищеній фазі довгої 
хвилі. 

Великі цикли відновлення основного капіталу або цикли кон’юнктури М.Д. Кондратьєва уто-
чнювались внутрішними циклами. Ця класифікація визначає такі види хвиль: 

1. Довгі хвилі М.Д. Кондратьєва (приблизна тривалість 50-60 років), які обумовлені появою 
нових галузей та технологій. 

2. Середні хвилі К. Жюгляра (періодичність 7-10 років) – інвестиційні цикли переоснащення 
устаткуванням, машинами та іншим матеріально-технічним забезпеченням. 
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3. Короткі інноваційні хвилі (40 місяців) у межах «циклу кон’юнктури». 
У 70-80-х роках ХХ століття відбувається становлення традицій дослідження циклічності ін-

новаційного розвитку у роботах Й. Шумпетера, Г. Менша, С. Коваля, А. Кляйнкнехта, голландсько-
го дослідника Дж.Ван Дайна. На парадигму циклічності вплинули модель системної динаміки 
Дж. Форрестера, в якій визначались відтворення в капітальній сфері, теорія відтворення робочої 
сили К. Фрімена, цінові концепції Д. Дельбеке, П. Карпімена, Р. Батра; теорія військових циклів 
Дж. Голдстайна; теорія еволюційної економіки (Нельсона, Уінтера, Маєвського); теорія циклічності 
політичної історії США (інтравертні/екстравертні цикли Клінберга та активні/консервативні цикли 
А. Шлезінгера молодшого). 

Концепція циклічності розвитку укладів отримала розвиток не тільки у соціально-
економічній сфері, але й у політичній та військовій сферах, та у найбільш важливих системних 
процесах, якими для економіки є  процеси відтворення в капітальній сфері, відтворення робочої си-
ли, коливання цін та інші. 

Після розвалу Радянського Союзу у формуванні економіки незалежних держав як уламків по-
страдянського економічного простору дискусія велась навколо шляхів розвитку багатоукладної 
економіки, роздержавлення і приватизації власності, структурної перебудови різних галузей народ-
ного господарства, формування ринку та ринкових відносин, ринкової інфраструктури, державного 
регулювання перехідного етапу економіки. Але окрім теоретичних роздумів криза трансформуван-
ня не тільки визначала ринкові механізми, а й розвиток архаїчних та кримінальних укладів еконо-
міки, навіть з’явилися нові поняття «тіньова» та «кримінальна» економіка. А іноді навіть викорис-
товують поняття «кримінальної революції» у перерозподілі власності. 

На цей же час приходиться формування концепції технологічних укладів С. Ю. Глазьєва та 
Ю.В. Яковця. С. Глазьєв спробував розширити інноваційний підхід та за аналогією «соціально-
економічного укладу» В.І. Леніна ввів поняття технологічного укладу.  

Технологічний уклад – це сукупність технологій, які характерні для визначеного рівня розви-
тку виробництва; у зв’язку з науковим і техніко-технологічним прогресом відбувається перехід від 
більш низьких укладів до більш високих, прогресивних. Технологічний уклад охоплює замкнутий 
відтворювальний цикл від добування природних ресурсів і професійної підготовки кадрів до неви-
робничого споживання. У межах технологічного укладу здійснюється замкннений макровиробни-
чий цикл, який складається з добування і отримання первинних ресурсів, всі стадії їх переробки і 
випуску набору кінцевих продуктів, які задовольняють відповідний тип суспільного споживання 
[14].  

Зміна технологічного укладу співпадає зі зміною інноваційних хвиль Й. Шумпетера. Згідно 
цієї концепції зараз формується новий шостий технологічний уклад. Попередні п’ять укладів фор-
мувались у межах епохи капіталізму та визначені суттєвими особливостями продуктивних сил. 

Провідні галузі та види діяльності, завдяки яким капітал має максимальне зростання, форму-
ють ядро технологічного укладу. Технологічні нововведення, що формують ядро, отримали назву 
ключових факторів. Кожному укладові притаманні свої особливості соціального життя суспільст-
ва, роль держави в управлінні виробництва, країни, які домінують, їх політика, перспективні науко-
ві напрямки і ступінь їх значущості у виробництві. Майбутній технологічний уклад зароджується у 
надрах існуючого укладу та вступає у силу під час, коли попередній втрачає ефективність у збіль-
шенні норми прибутку. 

Серед сучасних російських економістів та прогнозистів, що досліджують уклади, необхідно 
відзначити Ю.В. Яковця. Він класифікує уклади за трьома ознаками: за сферою дії, за територіаль-
ною ознакою і за тривалістю. Причиною зміни укладів, на думку Ю.В. Яковця, є технічний прогрес. 
Він вважає, що «матеріалізація чергової ланки розвитку науки, підготовка кадрів до принципово 
нової техніки і технології стають першоджерелом загальнотехнологічної революції, на основі якої 
відбувається переворот у привласненні природних продуктивних сил» [15, 114-116] Зміна економі-
чних відносин «знаходить свої прояви у зміні економічних засобів, всього устрою економічних від-
носин (при збереженні спадкового ядра) і, перш за все, у переважаючому полі діяльності» [15, 117].  

На думку С.Ю. Глазьєва, перехід до постіндустріальної стадії розвитку суспільства знамену-
ють заміна галузевого розподілу національної економіки розподілом технологічним, тенденція роз-
витку високих технологій у всіх галузях на відміну від попереднього розширення існуючих галузей.  

Як вважає Д.А. Ключищєв, структура технологічного укладу має такий склад: ядро (групи 
взаємопов’язаних галузей і технологій, які на даному історичному проміжку часу виходять на пер-
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ший план і є основою даного технологічного укладу); виробничі технології, які відповідають ядру 
та використовуються у галузях даного технологічного укладу; невиробнича сфера, що розвивається 
з використання технології даного технологічного укладу. Принципи зміни технологічних укладів 
полягають у суперечності переходу від одного укладу до іншого; самовідтворення, саморозвитку; 
регулярності (поступовості); розвитку технологічних укладів за висхідною, від одного укладу до 
іншого; взаємозв’язку технологічних і соціально-економічних укладів та інші [16, 6-7]. 
Д.А. Ключищєв звертає увагу на дві найважливіші обставини. Перше – уклад охоплює різні сфери 
суспільного життя (економічну, соціальну, політичну, духовну, сімейно-побутову). Друге – при 
відпрацюванні поняття соціально-економічний уклад необхідно виходити з фундаментального фак-
тору у розвитку суспільства, який не обумовлюється ніякою іншою причиною, і сам визначає сут-
ність суспільства як особливої матеріальної системи. У якості такого фактора виступає праця. 

Технологічний уклад має складну внутрішню структуру, особливе місце в якій займає ядро 
укладу. Тому структура технологічного укладу визначена таким чином. Ланцюг технологічного 
процесу виготовлення продукції поєднаний зі суміжними технологічними процесами у галузях-
постачальниках і галузях-споживачах, які і складають технологічну сукупність технологічно сполу-
чених виробництв. Поєднані виробничою кооперацією,  технологічно пристосовані одні до інших і 
маючи відносно однаковий рівень, вони складають систему сполучених технічних сукупностей – 
технологічний уклад, а базові технологічні сукупності створюють його ядро. Технологічні нововве-
дення, ключовий фактор, який виникає у рушійних галузях та приймає участь у створенні техноло-
гічного ядра, розповсюджується у провідних галузях промисловості, до яких відносяться ті, що 
споживають ці нововведення і найкращім чином пристосовуються до них. Уклад характеризує тех-
нологічну систему, її стан та розвиток. Для технологічного укладу є характерним єдиний рівень 
продуктивних сил та загального наукового потенціалу. Життєвий цикл технологічного укладу скла-
дає приблизно 100 років. Він має такі фази. Перша фаза визначає зародження нового технологічно-
го укладу, який ґрунтується на сучасних наукових відкриттях. 

На другій фазі існує деяка монополія окремих компаній або організацій, які виробляють нові 
продукти (до 20 років). Під час цієї фази монополісти мають надприбуток. Конкуренти поступово 
порушують монопольне становище і виникає третя фаза технологічного укладу — домінування. 
Для фази домінування характерним є стрибок у розвитку, якому сприяє прискорений приплив капі-
талу у новий технологічний уклад. Тривалість цієї фази складає приблизно 50 років, вона пов’язана 
з перебудовою економіки, оновленням технологічних процесів у суспільному виробництві. Кінце-
вою є стадія згасання. Домінування нового укладу в економіці приводить до поступового старіння 
попереднього укладу. 

У кожному укладі можливо визначити період домінування, технологічних лідерів, ядро тех-
нологічного укладу, його переваги порівняно з попередніми, основні економічні інститути, органі-
зацію інноваційної активності у країнах-лідерах. Типовим явищем економіки будь-якої країни є ба-
гатоукладність. Одночасно існують і взаємодіють у різних секторах економіки декілька технологіч-
них укладів: переважаючий, який визначає досягнутий рівень конкурентоздатності і ефективності 
продукції і технології; той, що йде йому на зміну, який знаходиться у фазі інноваційного засвоєння; 
той, що витискується, але який зберіг свою силу у низки секторів економіки; реліктові уклади [18]. 

С.Ю. Глазьев дає таку періодизацію технологічних укладів [14]: 
Перший технологічний уклад. Період: 1770-1830 рр. Ядро: Текстильна промисловість, тек-

стильне машинобудування, виплавка чавуну і обробка заліза, будівництво каналів, водяний двигун. 
Ключовий фактор: Текстильні машини. 

Другий технологічний уклад. Період: 1830-1880 рр. Ядро: Паровий двигун, залізничне бу-
дівництво, транспорт, машино- та пароплавобудування, вугільна, станко- та інструментальна про-
мисловість, будування, вугільна промисловість, чорна металургія. Ключовий фактор: Паровий 
двигун, станки. 

Третій технологічний уклад. Період: 1880-1930 рр. Ядро: Електротехнічне і важке машино-
будування, виробництво і прокат сталі, лінії електропередач, неорганічна хімія. Ключовий фактор: 
Електродвигун, сталь. 

Четвертий технологічний уклад. Період: 1930-1970 рр. Ядро: Автомобілебудування, трак-
торобудування, кольорова металургія, виробництво товарів тривалого використання, синтетичні 
матеріали, органічна хімія, виробництво та переробка нафти. Ключовий фактор: Двигун внутріш-
нього згорання, нафтохімія. 
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П’ятий технологічний уклад. Період: 1970-2010 рр. Ядро: Електронна, обчислювальна, оп-
тико-волоконна техніка, програмне забезпечення, телекомунікації, роботобудування, виробництво 
та переробка газу, інформаційні послуги. Ключовий фактор: Мікроелектронні компоненти. 

Основна причина «міжукладних» криз полягає у запізненому реагуванні на необхідність змі-
ни або вдосконалення продуктивних сил, утримання їх суспільними відносинами. Країни, які вчас-
но пристосувались до нового технологічного укладу, входять у групу лідерів і, навпаки, які не всти-
гають, опиняються у групі аутсайдерів. Так, СРСР запровадив індустріалізацію під час становлення 
нового технологічного укладу, сформував продуктивні сили у відповідності до вимог світового ви-
робництва у 30-х роках ХХ століття, що дозволило перемогти у Другій світовій війні. І навпаки, 
недооцінка процесів комп’ютеризації у 70-х роках у становленні нового технологічного укладу ста-
ла економічним фактором руйнування держави. 

У теперішній час спеціалісти стверджують фазу домінування V технологічного укладу при 
технологічному лідерстві Японії, США, Німеччини, Швеції, ЄС, Тайваню, Кореї, Канади і Австра-
лії. [14, 96-97].  

Тому вихід, який пропонується прихильниками концепції технологічних укладів, полягає у 
підготовці до переходу до нового технологічного укладу. Ключовим фактором наступного, шосто-
го технологічного укладу, економісти визначають: нанотехнології, кліткові технології і методи 
генної інженерії; виникнення альтернативної енергетики (водородна енергетика, використання ене-
ргії вітру, сонця) [17]. Припускається, що ядром шостого технологічного укладу будуть наноелект-
роніка і фотоніка, генна інженерія і біотехнологія тварин, а потім і людини; змістовні інформаційні 
системи глобального рівня (наукові, екологічні, освітні, соціокультурні). Прогнозуються зміни 
постіндустріального, інформаційного технологічного укладу на інноваційний технологічний уклад.  

Президент Б. Обама під час виступу у Національному інституті здоров’я (NIH) – центрі меди-
чних досліджень у м. Бесезда, штат Меріленд,  30 вересня 2009 року об’явив про асигнування 5 
млрд. доларів на наукові дослідження у галузі медицини, як саме велике за всю історію США. Ці 
кошти мають призначенням створення робочих місць для науковців, проведення наукових дослі-
джень, виробництво необхідного обладнання, будівництва та модернізація лабораторій та наукових 
центрів, 12000 наукових грантів. Фінансування цих програм є складовою частиною 787 млрд. дер-
жавної програми  економічного стимулювання [21]. Ці події свідчать, що Американська держава 
вже почала фінансувати новації нового укладу. До інноваційного укладу вже підготовлені лідери 
Євросоюзу, а також Японія, Південня Корея, Тайвань, за допомогою федеральних програм готуєть-
ся Росія. Українська держава поки ще не визначила свою роль у наступному укладі, тому існує за-
гроза бути відкинутою у розвитку щонайменше на сорок років.  

Висновки. Пошук основ суспільного виробництва безпосередньо пов'язаний з визначенням 
соціально-економічного та технологічного укладу. Це поняття отримало ґрунтовне дослідження у 
марксистській формаційній теорії. Родовим відносно категорії суспільної формації є поняття люд-
ського суспільства, як відокремленої від природи життєдіяльності людей, яка історично розвиваєть-
ся і визначає рівень розвитку суспільства у історичному процесі. Суспільна формація відображує 
логіку історичного процесу, його сутнісні характеристики: історично обумовлений суспільний спо-
сіб виробництва, систему суспільних відносин, соціальну структуру, у складі якої визначальне міс-
це мають класи і класова боротьба. 

У той же час, якщо спосіб виробництва розглядався на рівні суспільного виробництва, як вза-
ємозв’язку продуктивних сил і виробничих відносин, то соціально-економічний уклад лише як сис-
тема виробничих відносин визначеного типу, яка формує суспільну форму виробництва.  

Для відображення виробничих відносин, які створюють у своїй сукупності економічну струк-
туру, основу суспільства В.І. Ленін визначив п’ять укладів на території Росії: 1) патріархальне гос-
подарство; 2) дрібне товарне виробництво; 3) капіталістичне виробництво; 4) державний капіталізм; 
5) соціалізм. При чому соціально-економічний устрій того чи іншого суспільства може включати у 
себе як один, так і декілька суспільно-економічних укладів. У багатоукладному суспільстві один 
уклад, як правило, є пануючим, домінуючим. В цій концепції враховувалися виробничі відносини, 
але протилежна сторона продуктивні сили зв’язувались лише з одним прогресивним класом і його 
абсолютизація призвела до «консервації» теорії. Своєрідний методологічний прорив був здійснений 
М.Д. Кондратьєвим у дослідженні оновлення саме основного капіталу, який визначає соціально-
економічний уклад, як сукупність виробничих відноси надавши достатньо міцну основу прогнозу-
вання циклічності розвитку суспільних відносин. 
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Шумпетеріанський підхід вплинув на дослідження другої частини основного детермінуючого 
протиріччя між продуктивними силами та виробничими відносинами, а саме розвитку продуктив-
них сил. На основі досліджень Й. Шумпетера виникла концепція технологічних укладів. Г. Менш, 
А. Кляйнкнехт доповнили визначення основних фаз циклу як такі: короткострокова (перехідно-
депресивна) частина, фаза “технологічного пату”; середньо-строкова (революційно-оновлююча) 
частина, інноваційна фаза; довгострокова (еволюційно-застійна) частина, імітаційна фаза. 

Визначення циклічності соціально-економічного укладу у взаємозв’язку з технологічним 
укладом спрямували дослідження циклічності інших соцієтальних сфер суспільства. Технологічний 
уклад охоплює замкнений відтворювальний цикл від добування природних ресурсів і професійної 
підготовки кадрів до невиробничого споживання у макровиробничому циклі привласнення природ-
них ресурсів у функціонуванні ядра технологічного укладу та його поступових змінах за допомо-
гою нововведень, ключових факторів. Сутність та механізми укладу визначають особливості 
соціального життя суспільства, роль держави в управлінні виробництвом, країн, які домінують, їх 
політику, перспективні наукові напрямки і ступінь їх значущості у виробництві. 

Ці парадигмальні положення розвивались відносно як виробничо-технологічних, так і соціа-
льно-технологічних укладів, як основи соціальної інженерії. 

Застосування парадигми єдності соціально-економічного та технологічних укладів, як відо-
браження протиріччя між виробничими відносинами та продуктивними силами надає нові можли-
вості для аналізу розвитку сучасного суспільства. 

Концепції технологічних укладів засновуються на марксовій концепції розвитку продуктив-
них сил и поступової зміни виробничих відносин, оскільки зміна ключових технологій, з одного 
боку, спиралась на попередній уклад, як на основу зміни, а з іншого боку, формування нового тех-
нологічного ядра концентрує резерви системи, та, перш за все, капітал, науковий та організаційний 
потенціал на новому рівні. Тому в концепції соціально-технологічних укладів відображені як зако-
ни діалектики, так і уточнюються механізми їх здійснення у суспільстві у просторово-часовому ви-
мірі, у діалектичних взаємозв’язках стабільності та мінливості, статики та динаміки. В той же час, 
перехід до нового укладу не є лише руйнуванням попереднього укладу, а є виходом на новий рівень 
розвитку у базуванні на попередньому рівні. До того ж, спроби у модернізаційній практиці глобалі-
зації по відношенню до країн, що розвиваються, включення до нового технологічного укладу були 
успішними лише у політично-згуртованих країнах, які обирали, як правило, одну з декількох стра-
тегій розвитку. Перша відбувалася на основі незалежності держави у будуванні індустріальної еко-
номіки та обміні природних ресурсів на технологічні знання, в тому числі інформаційного техноло-
гічного укладу, та виходили на інноваційне лідерство у новому укладі. Цей шлях був у СРСР у чет-
вертому технологічному укладі, Японії, Південній Кореї, Малайзії та інших «південно-східних дра-
конах» у п’ятому, зараз ця стратегія формується у Індії та Китаї.  

Інша стратегія визначала входження у глобальну економіку через кластери розвитку, будува-
лись можливі передові кластери глобальної економіки у державі, всі інші продукти виробництва та 
споживання, а також послуги, отримувались з інших держав через міжнародні політичні та еконо-
мічні угоди. Ця стратегія здійснювалася у кластері морських перевезень Норвегії і інших європей-
ських кластерах [19]. Але цей шлях може перетворюватись у шлях «економічного вбивства» країн, 
що розвиваються. Це відбувається у процесі підвищення впливу розвинутих держав через міжнаро-
дні установи та транснаціональні корпорації з метою отримання доступу до природних ресурсів 
[20]. Через державні та пільгові займи формується «сімейність» та олігархія у політиці, та кластери 
стають засобом придбання у політичної олігархії безпеки іноземного використання ресурсів, змі-
нюється і співвідношення у державі військовослужбовців з переваги збройних сил Міністерства 
оборони у бік переваги службовців внутрішніх справ, спрямоване на захист цього режиму. 

Лише під час четвертого та п’ятого технологічного укладу окремі країни успішно отримали 
незалежність від колоніалізму та неоколоніалізму шляхом націоналізації природних ресурсів країни 
у державну власність. В цілому концепція соціально-економічних укладів має прогностичний та 
евристичний потенціал дослідження макро-, мезо- та мікротенденцій суспільного розвитку. 

Необхідно відзначити, що державоцентричний устрій розподілу прибутку та організації пра-
ці, як довів розвал Радянського Союзу та Югославії, якщо не входить у новий технологічний уклад, 
може бути беззахисним перед технологіями руйнування нового укладу, в даному випадку інформа-
ційних війн, а слід за цим можливою є і військова загроза. До того ж інформаційна, економічна та 
військова загрози нового укладу створили постнеоколоніалізм з використанням на новому рівні чу-
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жих природних, людських (работоргівля та міграція трудового потенціалу), економічних (фінансо-
вої залежності партнерів у кластерах та економічних зв’язках) ресурсів, кримінальних технологій як 
попереднього укладу так і сучасного (від технологізації піратства, тероризму до незалежності від 
влади кримінальних територій).  

Україна опинилась в стані необхідності вирішення питань перерозподілу власності, відносин 
власності, не тільки від державної до приватної, а й від приватної до олігархічної. Олігархічна ор-
ганізація суспільних відносин через корупцію та лобіювання привласнює інститути державної вла-
ди, та політична боротьба визначає «руїну» переділу власності, неусталеність системи виробничих 
відносин. В свою чергу ані олігархічні клани, ані слабка держава не готує економіку країни до но-
вого технологічного укладу. До того ж, слабка держава надає можливості як постнеоколоніалізму 
сильних країн з технологіями привласнення внутрішніх багатств країни, так і технологізації кримі-
нальних процесів. 

Сучасна світова криза, яка прогнозована у парадигмі циклічності М.Д. Кондратьєва, визначає 
початок нового технологічного укладу, оновлення основного капіталу, концентрації фінансових 
ресурсів для впровадження інновацій, підготовки кадрів та організації цього процесу. Тому нагаль-
ної потребою для України є організація та стабілізація соціально-економічного укладу, формування 
дієвої та дієздатної вертикалі влади, концентрація економічних і фінансових, наукових та кадрових 
ресурсів на відбування індустріальних та інформаційних технологічних укладів та визначення ролі 
України у новому інноваційному укладі. 
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SUMMARY 
The article is devoted researcher the essence and content of the Phenomenon of the Social and Tech-

nological Structures. The Contradictions between industrials relations and productive forces explorers in 
the Interrelationship of the Social and Economic and Technological Structures. The Problems of Ukraine’s 
entry to the sixth innovation Structure is defined in the Article. 

 

Ю. О. ШАБАНОВА 
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА ВАЛЕНТИНА ВАЙГЕЛЯ 
 В КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНТИНУАЛЬНОСТІ” 

 

Природне прагнення абстрактного мислення осягнути дух європейської історії філософії не 
може обмежитися однобічливим баченням філософії в її логіко-рефлексивному спрямуванні до абс-
трактно-метафізичного розуміння істини. Повноцінне осягнення європейського духу в його станов-
ленні можливе як відтворення цілісної картини філософського простору через набування повноти 
істини у всіх потенційних формах її буття. Історико-філософська методологія як найповніше систе-
мне уявлення про розвиток умоглядних теорій та ідей, що прагне об’єктивності, іноді страждає на-
буванням штампів та обмежень в однозначній оцінці щодо філософських напрямків (наприклад: 
ідеалізм – матеріалізм, суб’єктивізм – об’єктивізм), методологічних визначень (раціоналізм-
ірраціоналізм) та категоричного віднесення того чи іншого мислителя чи школи до конкретних на-
прямків або шкіл. З цього приводу сучасна проблема модерн-постмодерн або в цілому історико-
філософська періодизація європейської філософії впадає в паску ідейних заангажованостей, що по-
збавляє свободу думки, а головне можливостей евристичних проривів у неосяжну глибину мудрого 
світорозуміння.  

В цьому зв’язку, ревізія періодизації та концептуального змісту культурних епох збагачує 
уявлення про ідейні глибини часу та розширює свідомість до багатомірного розуміння повноти іс-
торичної реальності. Йдеться про порушення традиційного наділення, наприклад Середньовіччя 
суто теоцентричною, а Ренесанс – антропоцентричною парадигмами, враховуючи існування в будь-
якому періоді, паралельно формуючих світогляд, латентно присутніх бінарних противаг ідейного 
контексту часу, що сутнісно впливають на формування світогляду не менш ніж загальновизнані.  

Перш за все, таку долю розділяють ірраціоналістичні, інтуїтивіські, містичні та інші напрям-
ки філософії, що набувають розбіжностей з класичним філософування, але ж завдяки яким раціона-
льно-теоретичне, абстрактно-системне мислення знаходить яскраві форми оновлення та розвитку.  

Намагаючись подолати штамп однобічливого трактування Ренесансу, можна стверджувати, 
змістовний смисл цього періоду як пролонгації та трансформації ідей Середньовіччя. Подібно, як 
Середньовіччя не дивлячись на християнський теоцентризм, спиралося на античну філософську 
традицію. До XIV століття, що визнаний началом Ренесансу, в європейській культурі вже існували 
періоди культурного піднесення, які не можуть бути пов’язані тільки з античним змістом, а висту-
пають закономірною кульмінацією середньовічного світоглядного сценарію. А.Ф.Лосєв вказує як 
найменш на три різні ренесанси на Заході, що передували самому Ренесансу, вказуючи на „каролін-
гський (IX ст.), X-XI та XI-XII ст.” [1, 26]. Заради об’єктивності, треба відзначити, що як би не було 
тисячолітньої доби Середньовіччя, з притаманною всієї культурі цього часу концентрацією на вну-
трішньому світі духовності людини, то не виникнув би ренесансний гуманізм, витоки якого знахо-
дяться не тільки і не стільки у відродженні античного антропоцентризму, скільки в релігійній ан-
тропології містичних християнських вчень, що і наділили ренесансну добу глибинним розуміння 
духовного багатства людської сутності. І хоча доба Відродження є дійсно „модерним” (Вазарі) ча-
сом а „відчуття відтвореної „метаморфози” було інтелектуальним та емоційним за змістом” його 
характер був все ж таки „релігійним” [1]. І тут виникає необхідність у ще однієї ремарці щодо пов-
ноцінного розуміння ренесансного світогляду.  
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Філософська думка, що пролонгує середньовічну глибину духовної концентрації, була сфор-
мована в північному відродженні, для якого було характерно і домінування релігійного світобачен-
ня, і звертання до правди життя у всіх її протиріччях, де поруч з прекрасним завжди існувало огид-
не, а поруч з добром знаходило місце зло. Тай в загалі, світ вважався безкрайньою картиною бага-
томірних проявлень та голографічних ракурсів позачасового буття. Додамо, що рух релігійної ре-
формації виникає не в світській та розвинутій Італії, а в економічно-відсталій Німеччині, країні де 
духовна культура завжди була основою мислення та соціального буття. Це підкреслює І.В. Бичко: 
„Реформація, виступаючи за ґрунтовну перебудову католицької церкви як фундаментального інсти-
туту середньовічної доби, водночас виразно проявляє свою опозиційність і до Ренесансу, точніше 
до ренесансного тлумачення гуманізму як раціоналістично-натуралістично орієнтованого антропо-
центризму” [2, 89]. Але ж сцієнтизм Нового часу, втратив глибину релігійно-інформаційного поте-
нціалу цього світобачення та пішов шляхом раціонально-прагматичного вибурювання знань в суто 
антропоцентричному використанні. Саме тому релігійно-філософські погляди мислителів північно-
го Відродження, що були приховані історією мислення „за лаштунками” європейського сценарію, 
видаються найбільш цікавими сучасній свідомості, що прагне повернення до тієї точки в розвитку 
мислення, коли був подоланий теоцентричний догматизм, а сакрально-релігійне розуміння духов-
ності в синтезі з зацікавленою увагою до людини дало змогу відчути універсальну цілісність люди-
ни та світу.  

Творчість Валентина Вайгеля, німецького містика, протестантського пастора, теософа XVI 
століття, що безпосередньо пов’язана з ідеями реформації, містить в собі оригінальний синтез ан-
тичної, середньовічної та ренесансної філософії, в якому проглядає самобутнє передчуття кращих 
ідей новочасної доби. Звертання до вчення мислителя, творчість якого практично не досліджена в 
Україні, обумовлено імпліцитними концептами його поглядів, що не знайшовши повної реалізації в 
філософії Модерну, який мав суто сциєнтиську спрямованість, мають всі шанси на трансформацій-
не перетворення в сучасному світорозумінні. Зацікавленість творчістю В.Вайгеля підсилюється 
безпосереднім впливом його вчення на погляди Григорія Сковороди, дослідження чого розширює 
як історико-філософські уявлення в цілому, так і доводять глибинні зв’язки між українською та ні-
мецькою філософською думкою через єдину містичну традицію, які вже були досліджені на підста-
ві аналізу творчості Майстра Екхарта [3]. Особливо це стосується концепції добра та зла Валентина 
Вайгеля, яка органічно походить з його онто-гносеологічних уявлень.  

Як було зазначено вище, творчість Валентина Вайгеля, мало відома українським дослідникам. 
Це пояснюється ідеологічними перепонами радянського часу, коли не тільки релігійно-містичні, а 
взагалі будь-які концепції ідеалістичного змісту не бралися до уваги. Саме тому в Україні відсутні 
будь-які переклади творів Вайгеля, а критична література видавалася до 1917 року. Але ж творчість 
Вайгеля була добре відома в дореволюційній Росії. Ще в XVIII столітті в Росії спостерігається ак-
тивне звертання до містичних вчень та течій, що пояснюється розповсюдженням масонських лож, 
до яких як відомо відносилося багато талановитих та передових людей того часу. Про це свідчить 
Д.І. Чижевський в своїй монографії „Філософія Г.С. Сковороди”: „Взяти на увагу треба широке 
знайомство в Росії тих часів, де розповсюджений не лише Вайгель та Бьоме, але й бьомельянці 
(Пордедж), Ангел Сілєзій, Сен-Мартен, Етінгер” [4, 242]. Більш ретельно цю проблему Дмитро Чи-
жевський досліджує в своїх німецьких студіях [5]. Стосовно досліджень творчості Вайгеля в росій-
ськомовній літературі то в існуючих зараз перекладах можна казати лише про згадування цього ми-
слителя чи загальні посилання до його творчості, серед яких назвемо роботи М.О. Бердяєва [6], 
П.М. Біциллі [7], О. Койре [8], Р. Штайнер [9] та збірку статей за редакцією В.А. Зоц присвячену 
протестантській філософії [10].  

Європейські дослідники приділяли більш уваги вивченню історико-біографічних та ідейних 
основ творчості Валентина Вайгеля. Треба відзначити, що в XIX столітті вийшли досить ґрунтовні 
монографії німецьких дослідників Дж. Опеля [11],О. Ізраеля [12] та трохи пізніше робота Р. Грют-
цмахера [13], в яких надається ретельний аналіз життя та творчості В.Вайгеля. До цих видань, що 
не перевидавалися дотепер, звертаються практично всі вчені що займаються дослідженням творчо-
сті цього мислителя. В XX столітті до досліджень вчення В.Вайгеля звертаються німецькі фахівці, 
серед яких найбільш відомі роботи Ханса Мауера [14], Фрица Либа [15], Хорста Пфеффера [16], 
Зігфріда Волльгаста [17, 18], Гекхарда Вера [19]. В 2000 році в Німеччині виходять монографії Габ-
ріелли Бош [20] та Герхарда Мюллера [21], присвячені проблемам протестантської містики в яких 
Валентину Вайгелю відводиться значне місце.  
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Теолого-містичні погляди Вайгеля роздивляються більшістю дослідників в контексті антро-
поцентричної парадигми ренесансу, як втілення натурфілософських ідей в релігійну картину світу 
здобутих мислителем під впливом вчення Парацельса. Така натуралістична оптика без уважного 
охоплення саме містико-релігійних трансформацій середньовічного теоцентризму призводить до 
обмеженого розуміння його філософської системи. Валентин Вайгель через синтез теології, натур-
філософії, містики формує основні концепти антропософії, то б то трактування людини як осередку 
духовної цілісності (Софії – мудрості) в Божественній картині всесвіту. Повноцінне розуміння всіх 
спектрів вчення Вайгеля, що містить продуктивні ідеї для відродження духовності сьогодення 
сприяє перегляду парадигмальної основи Ренесансу.  

Світоглядні погляди Валентина Вайгеля, філософа, теолога та автора містичних творів, що 
народився в 1533 році в Саксонії (м. Наундорф) в католицькій родині та отримав богословську осві-
ту в Майссені, Ляйпцизі та Віттенбергзі, представляють собою синтез та трансформацію різних ін-
телектуальних традицій. Цікаво, що свої містичні погляди Вайгель тримав все життя у таємниці, 
завдяки чому його найвідоміші праці були видані тільки після смерті пастора з Цшоппау, де він по-
мер в 1588 році. До основних робіт Вайгеля відносяться видані на німецькій мові „Маленький мо-
литвеник, що повідомляє наївних” [22], "Корисний трактат про місце світу" [23], "Золотий ключ чи 
як пізнати будь-яку річ без помилки” [24] , Діалог про християнство [25] (написано латиною 
"Dialogus de Christianismo"). 

Основні теми творчості філософської спадщини Вайгеля, хоча і не мали чітко вираженої міс-
тичної спрямованості, імпліцитно містили в собі містичну специфіку. Вона знайшла відображення в 
онтології мислителя, яка найбільш повне висвітлення отримала в роботі "Корисний трактат про мі-
сце світу" [26]. 

 Виходячи з релігійної оптики бачення світу, Вайгель спирається не на схоластичну а містич-
ну методологію, наділяючи Бога лише негативними характеристиками. Але ж на відміну від Себас-
тьяна Франка, до поглядів якого він часто звертався, Вайгелю вдається знайти помірковану точку 
зору, що захищає його як від крайнього суб’єктивізму, так і від спрощеного натуралізму. Саме Вай-
гель спростовує поширену точку зору, що всі містики пантеїсти. Його пошуки спрямовані на гли-
бину релігійного життя, яке виступає в якості простору перенародженя (преображения) людини. 
Світ природи в його обумовленому здійсненні не цікавить Вайгеля. Орієнтиром його онтологічних 
поглядів виступає нерозділена єдність світу, яка відкривається в містичному подоланні суб’єкту та 
об’єкту пізнання. Як що Екхарт, виходячи з католицької онтології, приходить через містичну домі-
нанту до розділення на чисту Божественність та Бога, де Божественність це результат апофатичного 
відмовлення від будь-яких позитивних характеристик, то Вайгель формує своєрідну позицію онто-
логічного оптимізму, який ґрунтується на кінцевому позитиві, де позбавлений будь-яких позитив-
них характеристик недетермінований Бог як благо є детермінантою всіх проектів світоутворення, 
що зречено на добро. Уявлення про Бога як сутність світу надана Вайгелем в суто містичній формі 
як абсолютна єдність. При цьому всесвіт віддзеркалює цю єдність у вигляді вічного коловороту. 
Цей символ кола є метафоричне відображення голографічного принцип світоустрою в якому єд-
ність виступає детермінованим началом та кінцевою метою здійснення цілісності Бога за принци-
пом „Все є у всьому”. Вайгель прагне містичним способом пояснити мету світу, яка надана в якості 
вічного спокою. „Ми утворені для спокою та для суботи”, „ми залишили спокій та кинулися в не-
спокій часу” – пише Вайгель відносно онтологічного розуміння людини, для якої спокій є мета всіх 
його прагнень [23, 63]. Поняття спокою виступає в його системі не в якості фізичної характеристи-
ки, а в якості онтологічної категорії, ідейно співзвучної категорії безякісної Божественності в міс-
тичному вченні Майстра Екхарта. Ці паралелі підтверджують продовження поглядів німецьких се-
редньовічних містиків у вченні Валентина Вайгеля, який представляє напрямок ренесансної німе-
цької містики. В онтології Вайгеля спокій виступає об’єднуючим модусом всієї картини світу. Спо-
кій є началом до його все прагне, він все вимірює, позбавляє сутність існування будь-яких прагма-
тичних, цільових характеристик. І знов випливає паралель з екхартовським безцільним прагненням 
до абсолютного Ніщо, що і стає містичним модусом формування його антропософічного вчення 
про зречення.  

Вайгель, подібно поглядам німецьких середньовічних містиків, вказує на двоїстість світу, на 
світ видимий та невидимий і через це онтологічне розділення, що латентно існує в самої ідеї бінар-
ності спокій-рух, як абсолютної потенції та обумовленої актуалізації, виникає потреба онтологічно-
го пояснення співіснування двох світів. Наведемо приклади: ”Світ є подвійний, видний та невид-
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ний. Ісус Христос є подвійний, видний та невидний. Письмо написане назовні та увнутр. Людина 
подвійна, видна та невидна” [24, 77]; „Є два світи, не більше: неутворене, правдиве, самостійне єст-
во, від себе самого, та через себе самого, та до себе самого; а від так утворене, сотворене єство, що 
є не від себе самого, та не через себе самого, та не для себе самого, але стоїть перед іншим та руха-
ється, яко образ або тінь вічного, правдивого, несотвореного єства...”. [22, 43]. Виходячи з розді-
лення світу на видний та невидний, Вайгель прагне визначення місця світу, тобто істинного сутніс-
ного існування світу в його онтологічному перетині, в реальному, а не ілюзорному, тобто обмеже-
ному буттєвому здійсненні. Онтологічно визначивши, що все знаходиться в світі, а „світ не де не 
знаходиться” [23, 52], Вайгель називає місце світу – істинною Батьківщиною, яка в своєї абсолют-
ній повноті відкривається через містичне споглядання тільки в людині. „Небо або Христос, або цар-
ство Боже не є в цьому світі в якомусь місці...” [23, 47] – пише мислитель в своєї праці „Про місце 
світу”. Це місце за Вайгелем – внутрішній світ людини, його душа як осередок її Божественної сут-
ності: „як що ти міркуєш найти це назверх у створіннях, то причина цьому така, що ти не знаєш 
твоєї правдивої батьківщини, твого рідного краю, що царство Боже є в тобі, спокій та радість у Бозі 
є в тобі самому” [23, 99]. 

Робота Вайгеля „Про місце світу” може розглядатися як показова відповідно до типових по-
глядів німецьких середньовічних містиків, де безпосередній зв’язок онтології та вчення про самопі-
знання ґрунтується на принципі подолання двоїстості видимого та невидимого як в світі, так і в лю-
дині. Але ж на відміну від традиційно містичного підходу де педалюється принцип споглядання та 
позбавлення будь-якої активності, Вайгель звертається до самого процесу пізнання та самопізнан-
ня, аналізуючи взаємозв’язок об’єкту та суб’єкту в здійсненні цього процесу, багато в чому попере-
джуючи кантівську теорію пізнання.  

Таким чином, повертаючись до проблеми історико-філософської періодизації, в якої перехід-
ні періоди, природно пов’язані з синтетичними утвореннями філософських поглядів, треба підкрес-
лити, що саме ці періоди виступають найбільш продуктивним ідейним простором не тільки прозо-
рого бачення нових ідей наступного часу, а і евристичним переосмисленням здобутків минулого. 
Одним з визначальних в цих періодах виступає містичний напрямок, завдяки якому і утворюють 
евристичні поштовхи філософської думки. Яскравим прикладом наданої місії, виступає творчість 
Валентина Вайгеля, що спираючись на середньовічну картину світу окреслює новітні погляди як в 
теорії пізнання, так і в антропологічних вимірах новочасної філософії. Головне значення творчості 
Вайгеля як для становлення сучасного світогляду, так і для оновлення історико-філософських по-
глядів стосовно значення містичного напрямку в формуванні цілісного мислення полягає у пере-
осмисленні релігійної парадигми середньовіччя та новому прочитанні антропоцентризму доби Від-
родження. Здобутки Вайгеля у вченні про самопізнання та теорії добра і зла, що виходять з його 
онтологічного визначення місця світу мають світоглядне значення для визначення істинної сутності 
буття людини.  
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SUMMARY 
The analysis of Valentin Weigel’s philosophical sights- the German theologist of XVI th century 

was given in this article. He is the representative of German mysticism tradition. The connection of this 
conception “The places of the world” and the mystical doctrine of self-knowledge was shown on his ex-
amples onto-anthropological views. It allows to reconsider the anthropocentristical paradigm of Renais-
sance. 

В. А. ЖАДЬКО 
РОЗУМ І ВОЛЯ ЯК СУБСТАНЦІЙНІ ОЗНАКИ ЛЮДИНИ 

 

Провідною й визначальною проблемою філософії впродовж всього історичного періоду її іс-
нування є співвідношення розуму й волі. Це випливає з єдності онтології та гносеології, тобто 
вчення про буття сущого та його пізнання. З особливою силою ця проблема стоїть при вирішенні 
різноманітних ситуацій, які супроводжують суспільне життя людини. Адже для того, щоб бути лю-
диною, потрібно стати на шлях самопізнання. Такого „подвигу” не потрібно здійснювати представ-
никам тваринного світу, оскільки їх буттю не властиве суб’єкт-суб’єктне відношення, а тільки 
об’єкт-об’єктне. Це означає, що вони перебувають, якщо вживати мову філософії, в стані постійної 
онтології, „не знаючи” цього. Звідси й постійні закиди з боку філософів і теологів на адресу люди-
ни, яка не йде шляхом самопізнання, про те, що в такому разі вона веде суто вегетативний тварин-
ний спосіб життя. 

Якщо люди взаємодіють між собою як об’єкти природи, в такому природному сумісно-
суспільному середовищі встановлюється природний закон боротьби за виживання з відповідними 
йому максимами на зразок „людина людині вовк”, „на війні як на війні – перемагає сильніший”, 
„око за око – зуб за зуб” тощо. Звичайно, що це не влаштовує не те що слабких, але й сильних, адже 
об’єктивно кожна жива істота прагне до продовження життя, добровільно не здаючись на милість 
переможцю. Постійні зіткнення не на життя, а на смерть, підштовхують всі живі істоти, а людину 
найбільшою мірою, до пошуку засобів для його продовження. Якщо у тваринному світі це 
пов’язано з пристосуванням до ворожого середовища і формуванням певних фізіологічних органів 
захисту й нападу, то для людини таким органом має стати розвиток розумових здібностей, завдя-
чуючи яким вона здатна не лише захистити себе від природного, але й суспільного середовища. 

Таким засобом є поступовий перехід від об’єкт-об’єктних відносин до суб’єкт-об’єктних з 
природою та суб’єкт-суб’єктних з іншими людьми. Але для цього слід відійти від звичного сприй-
няття/перцепції навколишнього середовища до апперцепції як цілеспрямованого пізнавального по-
гляду на об’єкти сприйняття з метою знаходження в них засадничих принципів їх буття. Це шлях, 
на якому людина відкриває не лише об’єктивний розум/закон світобудови, включно з суспільним 
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буттям, але й власний розум і власну волю, як і розуміння того, яке значення для її життя має уміння 
максимально зосередити свою волю на їх відкритті і собі та подальшому розвитку. 

Розум в природі – це її закони. Вони, власне кажучи, є ніщо інше, як воля самої природи. Ро-
зум/закон в людині й, відповідно, суспільстві не може діяти так, як він діє в природі, тобто одно-
значно й лінійно. Адже людина є досить складною динамічною системою, якій потрібно постійно 
шукати способи пристосування до таких же динамічно мінливих умов свого природного й суспіль-
ного середовища. Перцептивне світосприйняття не дає остаточних відповідей на проблеми, які з 
часом ускладнюються. Отже, вона вимушена постійно напружувати свої пізнавальні зусилля, спря-
мовувати їх на пошук глибинних першооснов світобуття, відкривати в ньому його метафізичні 
трансцендентні виміри, розвивати в собі здатність до апперцепції, яка і є тим, що можна назвати 
волею. Воля – це випрямлення кривизни перцептивних образів. Кривизна – це відхилення від 
об’єктивного та заміна його суб’єктивним. Це оманливість, що йде від схильності людини ототож-
нювати наявні у своїй свідомості образи об’єктів сприйняття зі знанням об’єктивного, яким наспра-
вді є закони буття, що їм підпорядковані всі природні об’єкти, вся природа загалом. 

Мислення – адекватний представник світової волі в людині, яку в природі ми називаємо її ро-
зумом або ж законом. Саме мислення як засіб, уміння знайти єдність в різноманітному, представле-
ному всією можливою сукупністю перцептивних образів, відкриває ум в природі та природний ро-
зум в людині, формує її розумну волю. Але для цього слід мати волю відкинути суб’єктивне перце-
птивне і сприйняти розумно-вольовими зусиллями те, що основоположним, засадничим, вихідним 
началом буття є властивий йому єдиний закон, згідно якого все різноманітне визначене Єдиним, 
отже, знаходить свої значення в ньому.  

Якщо Розум і Воля – це Єдине, то виникає питання: „Чому людині так складно поєднати їх у 
своїй безпосередній суспільній життєдіяльності?” Відповідь очевидна: „Тільки людина перебуває в 
стані повної адекватності Єдиному, яким є Всесвіт як Універсум”. Справитись із такою безкінечніс-
тю в настільки мізерній тілесній оболонці під силу лише людству в цілому. Тому воно розумне, як 
мовиться, заднім числом, тобто філософським знанням. Ми пам’ятаємо, що філософський світогляд 
є ретроспективним, тому апелює до розумної волі. Міфологічний персоніфікує сучасність, тому в 
його контексті героїчною людиною є вольова, але не стільки розумна, скільки афективна. Релігій-
ний світогляд апелює до інтроспективного світопереживання, тому в його контексті формується 
віра в Бога як позасвітову істоту, що поєднує в собі розум і волю, втілені в природі як її нібито Тво-
рцем. 

Для звичайної людини, чия життєва позиція визначається переживанням сучасності, воля то-
тожна її схильностям, що характеризують всю гаму властивого їй душевного й духовного простору. 
Специфічною особливістю такої волі є непередбачуваність прояву тієї чи іншої схильності, енергії, 
з якою вона може проявитись, часу, впродовж якого вона може підпорядкувати собі стан людини. 
Виходячи з цього, в історії філософії вольова проблематика тісно пов’язувалась із тим, є вона розу-
мною, цілеспрямованою, прогнозованою у своєму практичному волевиявленні для людини і суспі-
льства чи, навпаки, афективною, свавільною, асоціальною. 

Афективною вважається воля, чию дію в якості закону індивідуального чи навіть суспільного 
життя визначає якась невизначена схильність людини, якесь темне бажання, якийсь інстинкт, не-
підконтрольний їй. Так, Геракліт, філософську мудрість якого брали за взірець найвидатніші філо-
софи всіх часів, відзначав: „Хоча логос властивий всім, більшість живе так, немовби кожен має своє 
особливе розуміння” [1,с.280]. На його переконання, потрібно підпорядковувати особливості інди-
відуальної вдачі, яка є „демоном людини”, логосу, слухати його, а не псевдо вчителів: „Що в них за 
ум, що за розум? Вони вірять народним співцям і вважають своїм учителем натовп, не знаючи, що 
більшість погано, а меншість – добре” [1,с.279]. В житті суспільства людям потрібно підпорядкову-
вати свої бажання „волі одного”, оскільки вона є законом. А воля одного – це не воля однієї люди-
ни, а воля розуму, логосу. 

Парменід критерієм істини вважав розум, а не відчуття, які викривляють його, заводячи лю-
дину в оману. Анаксагор, вважаючи первинним розум, пояснював це тим, що він чистий від домі-
шок матерії і має свою силу в мисленні. Сила мислення – це і є воля, розум як прояв волі. Аналогі-
чно Демокріт: знання на основі свідчень органів сприйняття темні, на основі мислення – істинні. 
Відповідно люди повинні шукати причини існування речей, а не йти за образами уяви та уявлення – 
це хибний шлях. Розглядаючи людину як мікрокосм, він зазначав: „І в людині одні складові, як ро-
зум, тільки управляють, інші, як серце, і підпорядковуються, і управляють... треті лише підпорядко-
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вуються – інстинктивні бажання” [1,с.337]. Тобто, людина здатна бути розумною, але для цього по-
трібно стати на шлях пізнання, підчинивши/спричинивши себе до розумно-вольової дії. 

Звернемо увагу: причина – це бути при чині розуму, мати чин розумної у своїх діях людини. 
Іншими словами: потрібно чинити згідно вимог розуму, а не серця. Є українська мудрість: дай сер-
цю волю, заведе в неволю. Звідси трагізм української історії: борючись за волю, народ попадає в не-
волю. Найперше – до сердечних бажань, а не розумних. 

Послідовник вчення Демокріта Епікур відзначав: „Коли ми говоримо, що задоволення є кін-
цевою метою, ми маємо на увазі не задоволення розбещеності й розпусти і не задоволення, що по-
лягають у чуттєвій насолоді, але ми розуміємо свободу від тілесних страждань і душевних тривог. 
Породжує приємне життя тверезе розмірковування, яке досліджує причини всякого вибору, уникає 
та проганяє неправдиві думки, які збуджують в душі великий хаос. Початок всього цього і найвище 
благо – є розважливість. Вона навіть цінніша від самої філософії. Від розважливості всі інші чесно-
ти; вона вчить, що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо, і, навпаки, 
не можна жити розумно, морально і справедливо, не живучи приємно” [1,с.357].  

Задоволення – це спосіб життя, коли воля визначає його напрям. Якщо йти за волею чуттєвих 
насолод, буде несолодко як для самої людини, так і для суспільства. Римський народ, невірно 
сприйнявши настанови Епікура, приємне життя пов’язав із гаслом „Хліба і видовищ!”. Життя за 
такою свавільною афективною волею понад пів-тисячоліття призвело до занепаду Римської імперії 
і, що більш трагічно, римської культури. В сучасному контексті: розпад СРСР також значною мі-
рою зумовлений тим, що приємне життя пов’язувалось із осудом природних потреб, оскільки вва-
жалось, що справедливе визначається лише розумною моральністю у вигляді морального кодексу 
будівника комунізму, а задоволення потреб природно-тілесних є чимось аморальним і нерозумним. 
Між тим Епікур не був проти них: „Голос тіла: не голодувати, мати питво, не мерзнути. Душі скла-
дно завадити цьому і небезпечно не чути природу, яка повеліває нею внаслідок повсякденного за-
доволення себе” [1,с.360]. Тобто, розумна воля зовсім не заперечує волю вдачі, але вимагає міри, 
гармонії. 

Платон у своїй теорії ідеальної держави тому й виходив із абсолютної первинності світу 
об’єктивних ідей, що в емпіричній дійсності у відносинах між людьми домінує суб’єктивна во-
ля/вдача. Щоб її обмежити, потрібно засобами освіти як самопізнання усвідомити їх первинність, 
що й роблять в ідеальній державі мудреці в якості правителів, коли визначають талант кожної лю-
дини і з’єднують його в її житті з ним. В такому разі суб’єктивна воля стає об’єктивною, оскільки 
принцип „кожному – своє” дає можливість перетворити її на суб’єктно спрямовану дію, визначену 
саме цим талантом, цією схильністю, яка стає прогнозованою у своїх наслідках. Напроти: „Вірна 
думка про те ж саме, але народжена без освіти, – думка звіряча й рабська, ...зветься чимось іншим, а 
не мужністю” [1,с.403]. Про мужність йдеться у зв’язку з тим, що мужність – це „збереження думки 
про закон відносно небезпек, отриманої з вихованням, що являють собою ці небезпеки і які вони” 
[1,с.402]. 

Як бачимо, йдеться про мужність не в звичному суб’єктивно-героїчному розумінні, 
пов’язаному з війнами або чимось подібним, де потрібна фізична сила. Мужність – це спромож-
ність перетворити розумні знання у спосіб життя. Для цього зі своєї тілесної схованки засобами 
освітнього виховання потрібно „витягти” об’єктивний розум, який, ставши цілеспрямованою волею, 
здатний подолати в людині тваринні й рабські інстинктивно-вольові схильності. Більшість тиранів і 
деспотів стали такими якраз тому, що не мали мужності до пізнання, мали афективну волю. Якщо 
значна кількість людей схиляє перед ними голови в повазі, це означає, що у них самих наявні подіб-
ні схильності, адже, не забуваймо, подібне творить подібне і притягується до нього. 

Аналогічно Аристотель, ведучи мову про форми правління в державі, вважав монархію цар-
ською, в сенсі найкращою серед усіх інших владою, тому що мав на увазі владу моністичного за 
своєю сутністю розуму, закону. Але підкреслював, що утримати розум, перебуваючи при владі, до-
сить складно, тому монархія, на жаль, перетворюється на тиранію, в основі якої якась афективна 
суб’єктивна воля, що набула статусу абсолютної у своїй нерозумності. Абсолютної в сенсі відокре-
мленої від усіх інших проявів людської суб’єктивності, тому сліпої у своїх однобічних діях.  

Він же, визначивши філософію як мислення про мислення, назвав її проявом божественного в 
людині, простором духовно-пізнавального відпочинку, в якому немає місця афективній волі. 
Остання неодмінно проявляється, якщо перейматись мисленням відносно будь-яких суспільних 
проблем – політичних, правових, економічних тощо.  
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Проблемі співвідношення розуму й волі в діяльності людини приділяв головну увагу у своїх 
філософських роздумах Сенека. „Розум – ніщо інше, як частка божественного духу, занурена в тіло 
людини” [1,с.506]. Причому, не розуму Бога, а об’єктивному розуму буття, оскільки саме він виріз-
няє людину від тварин. „Найвище благо міститься в розумі, а не в почуттях. Що в людині найкра-
ще? Розум. Силою розуму вона перевершує тварин і йде нарівні з богами. Отже, розум в його до-
сконалості є благо, властиве людині, в той час як всі почуття – спільні з тваринами й рослинами” 
[1,с.507].  

Афективна воля і є воля відчуттів і почуттів. Тому що вони спрямовані на зовнішні об’єкти, в 
той час як розум – це мислення про мислення, про своє, а не щось інше, в чому немає розуму й ми-
слення. „Немає рабства більш ганебного, ніж добровільне” [,с.509]. Ним є те, коли людина не усві-
домлює своє пізнавальне покликання, а залишається рабом свого тіла. Не випадково, що його дум-
ки про самовдосконалення („Я задовольняюсь тим, що щоденно звільняюсь від якогось пороку і 
дорікаю себе за свої помилки” [1,с.517]), як і вся моральна філософія загалом, були взяті християн-
ством, яке надало їм статусу одкровення цих істин людям самим Богом. Воно оголосило тілесні 
схильності гріховними, оскільки без їх обмеження людині складно звернути увагу на саму себе як 
суспільну й розумну – саме ці якості, вважав Сенека, роблять фізично слабку істоту найсильнішою 
в світі. 

Християнський філософ Августин Святий продовжив роздуми античних мислителів про спів-
відношення розуму й волі. Він підніс волю, але у виключно розумному її прояві, на щабель божест-
венної субстанціальної сутності. Тобто, лише розум і воля (вольовий розум і розумна воля) здатні 
стати для людини суб’єктно спрямованою внутрішньою дією, що гармонійно вписується в загаль-
носвітовий і загальносуспільний порядок. „Це зумовлено природним порядком, так Бог створив 
людину... Він хотів, щоб розумне за його подобою творіння панувало лише над нерозумним: не лю-
дина над людиною, а людина над твариною. Тому перші праведники були насамперед пастирями 
тварин, а не царями людськими” [1,с.603]. Якщо ж серед людей появляється нерозумність, то звідси 
справедливим є те, що нерозумними правлять розумні, оскільки великим гріхом є рабство невіглас-
тва, залежність від неконтрольованих суб’єктивних бажань: „Краще бути рабом у людей, аніж у 
хіті” [1,с.604]. Тобто, знати себе означає уміти заборонити собі задоволення від бажань, не осмис-
лених розумом. У варіанті Нагірної проповіді та щоденної християнської молитви це звучить таким 
чином: „Будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний” та „Нехай воля Твоя буде і на землі, 
як на небі”. 

До речі, щоденна молитва є засобом поступового переходу від перцептивно-стихійного і зви-
чного способу життя до практики апперцепції. Адже повторюваність – ознака закону, а закон тото-
жний розумній об’єктивній світовій волі. 

Аквінський, релігійно-філософське вчення якого й до цього часу визначає життя католицько-
го світу, зазначав: „Є певні прояви душі, які здійснюються без допомоги тілесних органів: це мис-
лення і воління. І тому потенції, що складають начала цих проявів, мають за свій субстрат душу” 
[1,с.853]. Воління може зумовлюватись тілесними бажаннями, а може пізнавальними. Філософія, на 
чому ми постійно наголошуємо, закликає людину до формування в собі самопізнавальної волі як 
водночас світопізнавальної. Оскільки пізнання покликане пізнати душу/закон життя, воно не може 
бути спрямованим на об’єкт як на ціль – нею мають бути так звані чисті сутності. Розумне воління 
– це тяжіння до душевно визначених сутностей. Якщо до предметно-речових субстратів – це тяжін-
ня до зла. Аквінат заперечував субстанційність зла, тому що воно не міститься в чистих сутностях: 
його природа акцідентальна, похідна, а не вихідна. „Зло є ущемлене суще, і саме зло є ця ущемле-
ність” [1,с.861] не-сущим, яким є матерія предметно-речових форм. Людина, яка в пізнанні йде від 
не-сущого акцідентального до сущого як субстанційного, здійснює тим самим благодатну дію по-
долання зла й утвердження добра. 

Субстанціальність розуму й волі обґрунтовував у своїй філософії Б. Спіноза. Виходячи з 
принципу: „Не плакати, не сміятися, а розуміти”, він своїми міркуваннями доводив необхідність 
спрямовувати афективну волю в річище розуму, оскільки „воля і розум – одне і те ж” [2,с.377]. Від-
так все залежить від якості мислення, яке є атрибутом субстанції, тобто розуму й волі. Якість поля-
гає у здатності мислення бути постійним станом, хоча він називає це протяжністю, під якою не слід 
розуміти фізичну просторову протяжність речей. Проте не так легко „тягнути плуг” розумно-
пізнавального мислення – переважній більшості людей не вистачає волі до такого способу пізнання. 
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Філософ виділяв три роди пізнання, розуміючи під ним здатність ставити перед речами їх 
ідеї. Вони завжди істинні, оскільки природа не знає помилок. Але людина не завжди діє в пізнанні 
адекватно природі речей, яка є тотожною природі ідей в тому випадку, коли йдеться про математи-
чний підхід до нього. Пізнання першого роду, засноване на невпорядкованості емпіричного досвіду 
сприйняття, формує хибні, невиразні, викривлені ідеї/образи, отже, не піднімає свідомість людини 
до об’єктивних істин буття. Причина – істинна ідея визначається зсередини, з самої сутності речей, 
а не зовнішнім чином. Зовнішнє – це переважно випадкове, яке не може бути адекватним 
об’єктивному стану природи/сутності речей. Людина може мати адекватні ідеї лише відносно стану 
свого тіла, оскільки воно і є модус природи. Накидаючи ці ідеї на ідеї зовнішніх речей, вона викри-
вляє їх розум, а її знання про них викривлене. Пізнання другого роду, коли мислення послуговуєть-
ся понятійно вираженими поняттями про спільні властивості речей, є розсуд. Разом з інтуїцією – це 
„необхідно істинні” роди пізнання. 

Отже: „Природі розуму властиво розглядати речі не як випадкові, але як необхідні”, а також: 
„Природі розуму властиво пізнавати речі під певною формою вічності”. У зв’язку з цим: „В душі 
немає ніякої абсолютної або вільної волі; але до того чи іншого хотіння душа спонукається причи-
ною, яка в свою чергу визначена іншою причиною, ця – третьою і так без кінця” [2,с.377]. В тому, в 
кому є здатність до такої єдності пізнання, розум збігається з волею; в кому немає – той страждає, 
але причину страждання не вбачає в роді (першому) свого пізнавального невільного мислення, а в 
комусь/чомусь іншому, випадковому, тимчасовому, злому. Але: „Якщо б люди жили згідно порад 
розуму, то кожен володів би цим своїм правом без будь-якої шкоди для інших” [2,с.390]. Адже ро-
зум звільнений від суб’єктивності, він не зосереджує свою увагу на відмінностях, а утверджує єд-
ність відмінностей. Тому завдання людини – впорядкувати в собі самій різні вольові схильності, що 
означає стати розумною. 

В єдності з розумом розвивали вчення про волю представники німецької класичної філософії. 
Так, Кант вів мову про теоретичний розум як чистий від суб’єктивності, оскільки бере свої осново-
положення з апріорних принципів, які не мають свого емпірично-чуттєвого вираження, і практич-
ний розум як здатність діяти згідно його вимог. А це і є воля, імператив волі, тотожний імперативу 
чистого теоретичного розуму.  

Цей видатний мислитель-гуманіст стверджував: „Існує лише один категоричний імператив, а 
саме: дій тільки згідно такої максими, керуючись якою ти в той же час можеш побажати, щоб 
вона стала всезагальним законом” [3,с.159]. Відзначимо, що максима є суб’єктивним принципом, 
санкціонованим самою людиною примусом до розумної дії, яка протидіє бажанню перетворити ін-
шу людину в засіб для досягнення якихось егоцентричних цілей. „Людина і взагалі будь-яка розум-
на істота існує як ціль сама по собі, а не тільки як засіб для будь-якого застосування з боку тієї чи 
іншої волі; у всіх своїх вчинках, спрямованих як на саму себе, так і на інші розумні істоти, вона 
завжди повинна розглядатись також як ціль. Практичним імперативом, таким чином, буде наступ-
ний: дій так, щоб ти завжди відносився до людства і в своїй особі, і в особі будь-кого іншого та-
кож, як до цілі, і ніколи не відносився б до нього тільки як до засобу. Цей принцип людства і кожної 
розумної істоти взагалі як цілі самої по собі... взятий не з досвіду” [3,с.160]. 

Людина за своїм походженням є суспільною істотою. Це об’єктивне походження, проте, бу-
дучи аксіоматичним, може сприйнятись в такому статусі лише за іншої аксіоматичної умови. А са-
ме: вона буде також розумною істотою. Що неможливо без того, щоб вона стала на шлях самопі-
знання. Це можливо лише за однієї умови: людина сама себе зобов’язує до прийняття вольових рі-
шень в їх розумному оформленні в практиці власної поведінки. „Моральний категоричний імпера-
тив говорить: я зобов’язаний вчиняти ось так або ось так, хоча б я й не хотів нічого другого” 
[3,с.161]. Звичайно, що на такий подвиг свавільна воля не здатна, а лише розумна. 

Гегель виходив з того, що людина настільки вольова, настільки високоосвічена, настільки ро-
зумна. Це тому, що сама філософія досліджує те, що є, а те, що є, є розум. Звідси його знаменита 
теза: „Все розумне – дійсне, все дійсне – розумне”. Причому, дійсним є те, що діє, а дія належить 
закону, тотожному об’єктивному розуму.  

Відносно суспільства об’єктивний дух означає дух народної вдачі, народного характеру, вре-
шті – народної волі як базису суспільства. У зв’язку з цим він вважав: „Держава є дійсність мораль-
ної ідеї, моральний дух як явна, собі самій ясна субстанційна воля, яка мислить і знає себе і виконує 
те, що вона знає і оскільки вона це знає. У вдачі вона має своє безпосереднє існування, а в самосві-
домості окремої людини, в її знанні та діяльності – своє опосередковане існування, рівнозначно як 
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і самосвідомість окремої людини завдяки умонастрою має в ній як у своїй сутності, цілі й продукті 
своєї діяльності свою субстанційну свободу. Держава як дійсність субстанціальної волі, якою вона 
володіє у піднятій до своєї всезагальності особливій самосвідомості, є в собі і для себе розумне. Ця 
субстанційна єдність є абсолютна, нерухома самоціль, в якій свобода досягає найвищого відповід-
ного їй права, рівнозначно як ця самоціль володіє найвищою правотою по відношенню до окремої 
людини, найвищим обов’язком якої є бути членом держави” [с.345]. 

Йдеться не тільки і навіть не стільки про державу як політичний владний інститут суспільст-
ва. а про державу в її духовно-практичному людському вимірі. Тобто: людина, яка контролює ро-
зумним знанням свою вдачу, свій характер, є членом держави як здійсненої субстанціальної волі, 
тотожної такому ж субстанційному розуму. Її вже не неволить природна суб’єктивна вдача; напро-
ти, вона стає умовою її суб’єктності, яка й забезпечує людині перебування в стані свободи від випа-
дкових хтивих схильностей; вона вже не раб своїх невгамовних потреб. 

Ми навели погляди представників класичної філософії, які у співвідношенні розуму й волі все 
ж таки виходили з первинності розуму. Але після Гегеля в європейській філософській думці запа-
нувала інша тенденція. Згідно її прихильників воля первинна і є суттю природного буття, як і люд-
ського також. Йдеться в першу чергу про представників філософії життя – А. Шопенгауера та 
Ф.Ніцше. Зазначимо, що ця філософія зумовлена суспільними умовами, в яких жорстка конкурен-
ція між людьми за право на працю стала сутністю так званого капіталістичного способу виробницт-
ва. Проте не можна беззаперечно вважати її ірраціоналістичною; вона закликає людину спрямувати 
волю/вдачу своїх природних схильностей в єдино можливе в таких суспільних умовах річище – ма-
ксимальний їх розвиток зі впевненістю в тому, що це забезпечить їй право на працю і, відповідно, 
на життя. 

 Як крайній раціоналізм, так і крайній волюнтаризм не є істинними формами філософського 
знання. Сучасна філософська антропологія вустами Е.Морена визначила людину як розумного бе-
зумця, або, що те ж саме – розумно-вольову істоту, в діяльності якої прямолінійність розуму суттє-
во корелюється суб’єктивно індивідуалізованою „кривизною” волі. Ще раніше – у ХІХ ст. – 
К.Маркс стверджував, що розум існував завжди, але не завжди в розумній формі. 

Зважаючи на наведені міркування, перед людиною завжди постає філософська проблема ви-
бору як також вольового акту. На цьому зосереджує свою увагу екзистенціалізм, оскільки вибір 
завжди постає перед нею в граничній ситуації, коли вибирати просто необхідно. Від нього залежить 
життєвий шлях людини. Не завжди вона цього бажає, тому в історії суспільства домінують автори-
тарні політичні режими, за яких держава функціонує не як її умонастрій, а як своєрідний орган опі-
ки, як інститут владного патерналізму, якому слід дякувати за своє життя 

Отже, вибір – це вольовий акт розуму. Щоб обирати – потрібно знати, бути розумним. Знати 
свої можливості як такі, що їх з рівня пізнання потрібно перевести на щабель практичного здійс-
нення. Вибір – це прояв свободи людини, але це також акт, що породжує в людині почуття відпові-
дальності за нього. Таке розуміння основної проблематики філософії допомагає трансформувати 
звичну постановку проблеми співвідношення матеріального й духовного в площину життєдіяльнос-
ті кожної людини. Якщо вона самодостатня істота, то істотним для неї в умовах конкурентного су-
спільства має стати розумно-вольова дія як дія суб’єктна, цілеспрямована, а не суб’єктивна у своїй 
хаотичній невизначеності. Це вкрай важливо для сучасного українського суспільства, трансформа-
ція якого проходить дуже боляче. 
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SUMMARY 
The article defends the these that the main problem of development of knowledge in the history of 

philosophy is relation of reason and will as substantial attributes of man.  
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Л. Д. КРИВЕГА 
СОВРЕМЕННЫЙ АРАБСКИЙ МИР: ПРОБЛЕМА ЛИДЕРСТВА 

 

Внимание исследователей к арабскому миру в последние десятилетия обострено теми собы-
тиями и процессами, которые происходят в этом регионе. Военные конфликты, противостояние по-
литических элит и религиозных конфессий, модернизация арабского социума и огромные запасы 
энергоресурсов – все это осмысливается в различных мировоззренческих парадигмах и вызывает 
исследовательских интерес. В связи с этим интересным будет анализ проблемы лидерства в араб-
ском мире. Отметим, что определенные аспекты исследуемой проблематики затрагивались в рабо-
тах Ахмедова В. [1], Долгова В.Б.[2], Косача Г.Г. [3], Мелкумяна Е.С. [4], Колберт С. Хейд (Colbert 
C. Held )[5] и ряда других исследователей арабского Востока. Но новые социальные реалии требу-
ют социально-философской рефлексии данной проблемы, что и выступает целью написания этой 
статьи. 

Арабский мир – понятийная конструкция, которая в равной мере относится как к идее араб-
ской идентичности, так и к практике ее воплощения в реальности существования арабского геопо-
литического пространства (политически объединяемого Лигой арабских государств – ЛАГ) и араб-
ского этнического сообщества [6]. Арабский мир охватывает 22 страны–членов Лиги арабских го-
сударств (ЛАГ): Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Иорданию, Ирак, Йемен, Катар, Коморские 
Острова, Кувейт, Ливан, Ливию, Мавританию, Марокко, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, 
Палестинскую Автономию, Саудовскую Аравию, Сирию, Сомали, Судан и Тунис. Арабский мир 
объединяет етнос, культура (язык, ислам,образ жизни), история, географический фактор. Традици-
онно идейным лидером арабского мира исследователи и большинство арабских стран считают Еги-
пет. Однако все чаще в последнее время со стороны представителей высшего эшелона саудовского 
политического истеблишмента звучит мысль о лидерстве их страны в арабском мире. Так, Турки 
Аль Фейсал, возглавляющий расположенный в Эр-Рияде Центр исламских исследований имени ко-
роля Фейсала, заявил: «Саудовская Аравия – место рождения ислама и служитель Двух Благород-
ных Святынь. Она – мировая сверхдержава в сфере энергетики и фактический лидер арабского и 
мусульманского мира” [7].  

В связи с этим выясним критерии определения лидерства страны в арабском мире. Ими выс-
тупают: – роль страны в разрешение важнейших проблем арабского сообщества; – идейное лідерст-
во страны; – политическое лидерство; финансово – экономическое превосходство; – уровень реше-
ния социально-экономических проблем населения; – международный престиж страны, степень ее 
влияния и лидера страны на арабский мир, региональные и глобальные международные процессы.  

 Рассмотрим роль арабских стран в разрешение одной из важнейших и болезненных проблем 
Ближнего Востока – конфликт между Израилем и Палестиной и другими арабскими странами. До 
начала 21 столетия безусловное лидерство в этом вопросе принадлежало Египту. Подписавший в 
1977 году мирный договор с Израилем Президент Египта Анвар Садат вернул все захваченные тер-
ритории своей стране и положил начало эпохе дипломатии в решение вопроса о создании палести-
нского государства, что привело к разрыву дипломатических отношений Египта с большинством 
арабских стран и утрате на десятилетие его лидерских позиций в арабском мире. В 1978 году за 
подписание мирных соглашений Анвар Садат и Менахем Бегин удостоились Нобелевской премии 
мира, а мы отметим, что это событие позволило разрушить психологический барьер, препятство-
вавший целому поколению жителей Ближнего Востока осознать необходимость достигать цели не-
военными методами. Это положило в дальнейшем началу коллективному отказу большинства араб-
ских режимов от продержавшейся 40 лет формулы "трех нет" (признанию Израиля, переговорам с 
ним и нормализации с ним отношений), принятой на Хартумском саммите ЛАГ (Лиги Арабских 
государств) в августе 1967 года. Если Египет в своих отношениях с Израилем прежде всего решал 
свои территориальные и внутригосударственные проблемы, то позиция Саудовской Аравии исхо-
дит из того, что Саудовская Аравия, если когда-либо и нормализует отношения с еврейским госу-
дарством, то это произойдет только тогда, когда свои отношения с ним урегулируют все государст-
ва арабского (и, может быть, мусульманского) мира. Для саудовцев пойти на какие-либо шаги в на-
правлении дипломатического урегулирования до того, как эти территории будут возвращены их 
настоящим владельцам, означает игнорирование международного права и возвращение к амораль-
ности. Они считают, что если королевство действительно является ведущей державой арабо-
мусульманского мира, его лидером, то его внешнеполитический курс в границах этого региона и 
должен отталкиваться от идеи и практики последовательной защиты чаяний тех, кто находится 
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«под покровительством» этого лидера[8]. Ясно, что такая позиция привлекает арабский мир боль-
ше, чем «эгоистическая» позиция Египта. Египет решал собственные внутри – и внешнеполитиче-
ские задачи, игнорируя точку зрения ливанских и сирийских лидеров той эпохи, как, впрочем, и 
руководства ООП (Организации Освобождения Палестины). Если же сегодня Саудовская Аравия 
выступает в «защиту» интересов Сирии, Ливана и ПНА (Палестинской национальной Автономии), 
считая эту «защиту» условием для установления собственных контактов с еврейским государством, 
то речь вновь идет о том, что королевство не оставляет надежд на то, чтобы и в будущем играть 
роль основного регионального лидера. Египет был единственной страной в истории Лиги арабских 
государств, лишённой членства из-за мирного договора с Израилем в 1979 году. Однако в 1989 году 
нынешний Президент Египта Хосни Мубарак добился восстановления членства Египта в Лиге и в 
настоящее время Египет является одним из наиболее авторитетных членов Лиги и активным участ-
ником ближневосточных переговоров. Однако стремление "не опоздать на поезд" подвигло на бо-
лее активные шаги в последнее время и Саудовскую Аравию, которая выдвинула план по урегули-
рованию арабо-израильского конфликта", в соответствии с которой Израилю предлагается "норма-
лизация отношений" со всеми арабскими странами в обмен на его отступление к границам 1967 го-
да, создание палестинского государства и "справедливое решение" для палестинцев, покинувших 
свои дома после создания в 1948 году Государства Израиль. Однако Египет позиционирует себя как 
главное действующее лицо в процессе межпалестинского примирения. Резюмируя наши размышле-
ния по этому показателю, отметим, что арабский мир в вопросе урегулирования ближневосточной 
проблемы имеет двух лидеров – Египет и Саудовскую Аравию. Однако деятельность обоих госу-
дарств пока не привела к эффективному и результативному решению этой проблемы. 

Говоря об идейном лидерстве, то отметим следующее. Развернувшаяся в арабских странах 
во второй половине XX столетия политическая борьба за выбор пути развития привела к власти в 
ряде ключевых стран Арабского мира представителей светских арабских националистов, что суще-
ственно укрепили значение секулярных тенденций в арабском национальном движении и повысили 
роль панарабизма в политике арабских государств. Несмотря на это исламское направление в араб-
ском национализме не исчезало. Даже самые прогрессивные и светские руководители арабских 
стран были вынуждены искать легитимность своего правления в приверженности к исламу и учи-
тывать интересы исламизированных слоев населения в процессе формирования социальной базы 
поддержки своей власти. На институциональном уровне это выражалось в том, что практически во 
всех действующих сегодня арабских конституциях ислам провозглашается государственной рели-
гией, а ряд положений шариата рассматриваются как источник права. Несмотря на непримиримую 
борьбу, которую арабские правители вели с исламской оппозицией («Братья-мусульмане», напри-
мер), они, как правило, не хотели рисковать и не трогали религиозные учреждения (мечети, медресе 
и т.п.), в отличие от институтов светских политических оппозиционных движений, которые подвер-
гались полному разгрому в случае прямого столкновения с властью. Устранив угрозу выступления 
наиболее радикальных отрядов исламского движения, власти, обычно, не покушались на осталь-
ную, куда большую часть финансовой и экономической инфраструктуры исламских институтов 
общества, их печатные издания, собственность, кадры. Наоборот, они зачастую поощряли их разви-
тие и расширение нередко за государственный счет в обмен на лояльность властям и легитимацию 
правящего режима [9]. Сегодня некогда популярные идеи арабского национализма, панарабизма, 
основанные на представлении об арабах как о единой нации, и персонифицированные на уровне 
арабских лидеров в лице Г.А. Насера, Х. Асада, С. Хусейна, и проводимого ими политического кур-
са постепенно утрачивают свою привлекательность в широких слоях населения арабских стран. По-
сле отказа Египта в 70-х годах от арабского национализма как объединительной для арабского мира 
идеи, исламизм постепенно становится основой духовной жизни арабского Востока. Глубоко уко-
ренившиеся в массовом арабском сознании идеи межарабской и исламской солидарности форми-
руют определенный мировоззренческий комплекс, в котором усиливается религиозная составляю-
щая. Определенный идейный вакуум заполняет ислам в различных его течениях. И здесь Саудов-
ская Аравия все сильне заявляет об идейном лидерстве, будучи местом рождения ислама и храни-
тельницей его двух святинь – Мекки и Медины, мест массового религиозного паломничества. В то 
же время нельзя не отметить, что ведуций исламский университет и центр исламских исследований 
– Аль Азхер – находится в Каире и египетские исследователи и комментаторы Корана пользуются 
большим уважением в арабском мире. Однако в качестве тенденции можно отметить нарастание в 
арабских странах стремления к сдерживанию распространения ислама и исламского фундамента-
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лизма. Так, в Египте в 2009 году престижную государственную премию в области социальных наук 
получил светский интеллектуал Сайед Аль-Кимни – сторонник строгого разделения между госу-
дарством и религией при том, что в Египте ислам является государственной религией, а светские 
взгляды и атеизм – ересью. Он также доказывает, что в Коране нет никаких указаний на то, что 
женщины-мусульманки обязаны носить хиджаб. Аль-Кимни также настаивает на том, чтобы была 
изменена редакция статьи 2 египетской конституции, согласно которой шариат является источни-
ком законодательства страны. Он также выступает против того, чтобы в удостоверениях личности 
египтян указывалось их вероисповедание. Взгляды Аль-Кимни привели к тому, что его осудили 
тысячи официальных имамов, а исламисты приговорили его к смерти [10]. Теперь он вынужден 
вести изолированный образ жизни под защитой полиции. Но само присуждение престижной госу-
дарственной премии за светские мировоззренческие ориентации свидетельствует о том, что свет-
ское течение также представлено в арабском мире. Cледует отметить, превосходство Египта в ду-
ховном производство – в науке, литературе, кинематографе, театре, архитектуре и других видах 
искусства страна фараонов сохраняет лидерство. Будучи республикой по форме правления Египет, 
пусть и с оговорками, выступает самой демократической страной в арабском мире. 

Если взять политический аспект, то и Египет, и Саудовская Аравия характеризуются авто-
ритарными режимами, незрелостью гражданского общества, отсутствием плюралистического соз-
нания, представлениями о главе государства как об «отце нации», отсутствием организованного 
оппозиционного движения в королевстве и преследованием оппозиции в АРЕ. Однако политиче-
ская стабильность, контролируемость центральной властью внутренних процессов и сохранение 
целостности социального организма является значительным преимуществом этих стран. Немалую 
роль играет и то, что население этих арабских стран в силу ментальных особенностей нуждается в 
сильной централизованной власти, способной мобилизовать необходимые для развития ресурсы и 
достигать практических результатов. Проблемой для обеих стран является осуществление открыто-
го и справедливого функционирования судебно-правовой системы, основанной на шариате. Про-
цессы демократизации арабских стран реально продвинутся вперед, если произойдут сдвиги в мас-
совом сознании, широкое распространение получат религиозные представления адаптированных к 
современности, сформируются основные институты гражданского общества. На все это требуется 
время, другого варианта пока нет. Попытки же навязать неготовому к этому обществу чуждые ему 
политические модели лишь создадут предпосылки для обострения межнациональной, межконфес-
сиональной и межклановой борьбы и, более того, для прихода к власти исламистов. Ядром полити-
ческой системы Саудовской Аравии является абсолютная теократическая монархия, политические 
партии и профсоюзы запрещены. Король и королевская семья( члены которой возглавляют все ос-
новные государственные посты) – основной институт политической власти. Кстати, все контракты, 
которые заключаются с иностранными фирмами через государственные органы, автоматически 
предполагают выплату процентов членам королевской семьи, которые возглавляют эти органы. То, 
что в развитых странах рассматривалось бы как коррупция, является обычной, узаконенной практи-
кой в королевстве. Сегодня мировой финансовый кризис вывел на политическую авансцену встречи 
“Большей двадцатки» – G20, на долю которой приходится 2/3 населения планеты и 70% общих ко-
личественных показателей мировой экономики, что делает ее главным субъектом современных по-
литических процессах. Саудовская Аравия представлена в Great-20 – в «большой двадцатке» стран 
с наиболее мощной экономикой и политическим влиянием в мире, а Египет – нет. Международный 
престиж королевства Саудовская Аравия, степень его влияния и лидера страны – короля Абдаллы – 
на арабский ареал и мусульманський мир в целом, региональные и глобальные международные 
процессы в последние годы значительно возрос. Не стоит забывать, что Саудовская Арабия облада-
ет больше чем 20 % доказанных нефтяных запасов в мире и являясь 2-м ( после России) наиболь-
шим экспортером нефти, играет ведущую роль в ОПЕК. Отметим также, что Саудовская Аравия не 
только ведущий игрок на ближневосточной политической арене и в арабо-мусульманском мире, но 
и страна, связанная с Соединенными Штатами отношениями «стратегического партнерства». 

 В экономической сфере потенциал Египта на данном этапе значительно уступает саудов-
скому. Так, в 2008 году бюджет Египта (население – 83 млн. чел.) равнялся: доходы: 40,22 милли-
арда долларов, расходы – 51 миллиард долларов, бюджет Саудовской Аравии (население – 28,7 
млн., из них 5,6 млн. – граждане других государств): доходы – 293.7 миллиарда долларов, расходы 
– 136 миллиардов долларов (оценка 2008), а на душу населения в Египте приходилось 5 400 долла-
ров(135 место в мире) и в Саудовской Аравии – 20 500 долларов (59 место в мире). ВВП Египта – 



    КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК                                                                                                       2010 

 84 

447 млрд. долларов (27 место в мире), Саудовской Аравии – 576 млрд. долларов (23 место в мире) 
[11]. Как мы видим, в финансово-экономическом аспекте Саудовская Аравия становится лидером в 
арабском мире. Однако, следует заметить, что сохранение Саудовской Аравией прежней, традици-
онной роли в мировом хозяйстве как экспортера сырья предопределяет положение, которое являет-
ся уязвимым вследствие негативных влияний изменчивой конъюнктуры мирового рынка, нежели 
позиция экспортера готовой промышленной продукции, ибо страна лишается львиной доли добав-
ленной стоимости, которую получают индустриально развитые государства, импортирующие и пе-
рерабатывающие сырье. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на темпах экономиче-
ского роста страны и ее социальном прогрессе. Планы Саудовской Аравии направлены на диверси-
фикацию экономики королевства и ее превращение в экономику, основанную на информационных 
технологиях. Саудовская Аравия претворяет в жизнь принципиально важный для нее проект. Этот 
проект национален, поскольку он призван содействовать решению серьезных внутриполитических 
проблем, когда лозунг «Выше голову, ты – саудовец» может обрести то содержание, которое адек-
ватно вызовам современного мира. Он амбициозен в силу того, что его смысл направлен на реше-
ние задач, связанных с подтверждением (но на новых основаниях и с помощью ранее беспреце-
дентных для этой страны методов) ее ведущей роли в окружающем королевство региональном про-
странстве. Этот проект вводит Саудовскую Аравию в число ведущих в научно-техническом отно-
шении мировых держав и, одновременно, в еще большей мере открывает ее международному со-
обществу, подчеркивая устремленность ведущей фигуры национального политического истеблиш-
мента к превращению руководимого им государства в неотъемлемый элемент глобального мира. 
Перечень социально-экономических проблем населения в обеих странах почти одинаков – безрабо-
тица (особенно среди молодежи), развитие инфраструктуры ( дороги, больницы, школы, транспорт, 
связь, сфера услуг, жилье и другое). Вызовы третьего тысячелетия – более или менее одинаковы 
для АРЕ и КСА – модернизация общества, демографические и экологические проблемы, междуна-
родный терроризм, нелегальная миграция и т.д. Однако модернизационный потенциал Саудовской 
Аравии позволяет ей в 21 столетии решать эти проблемы болем эффективно, более высокими тем-
пами. 

Резюмируя изложенное, можно констатировать существование двух, конкурирующих лиде-
ров в арабском мире – традиционного – Египта и нового представителя арабского авангарда – Сау-
довской Аравии. 

Что касается перспектив дальнейшего изучения арабского мира, то актуальным является, на 
наш взгляд, анализ путей модернизации арабского общества в 21 столетии. 
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SUMMARY 
Article is devoted the analysis to development of the modern Arabian World and to leadership 

finding-out in this region. 
В. В. ДЕМЕЦЬКА  

ПСЕВДОБІОГРАФІЯ ОЧИМА ПЕРЕКЛАДАЧА:  
про науково-практичний комплекс, який складається із монографії 

«Знакомьтесь – клерихью ...» та збірки коментованих перекладів «Жизнь замечательных людей: с 
юмором и без затей. Клерихью – читаем и переводим», виконаних доцентом 

кафедри англійської філології Запорізького національного університету Шамою І.М. 
 

Об’єктом дослідження в рецензованій роботі є жанр поезії нонсенсу, який, на жаль, ще не ві-
домий широкому колу вітчизняного читача. Це – клерих'ю, чотирьохрядковий вірш псевдобіографі-
чного характеру, сповнений суто англійського гумору. Клерих'ю – це епонімічний жанр, запрова-
джений Е.К. Бентлі наприкінці 19 століття, який набув значної розповсюдженості та надзвичайної 
популярності в англомовному середовищі у середині 20 століття завдяки таким відомим поетам, як 
У.Х. Оден, Д. Паркер, Г. Тейлор та ін. Але попри таку популярність в англомовному світі ці тексти 
ще досі не перекладалися ані українською, ані російською мовами (відомі лише поодинокі прикла-
ди), що перш за все пояснюється відсутністю єдиного наукового підходу до вивчення клерих'ю як 
окремого жанру поезії нонсенсу. Більшість науковців розглядають клерих'ю як різновид епіграми, 
або ж навіть як лімерик, а відтак не виділяють ці тексти в окремі розділи антологій британської та 
американської гумористичної поезії. Проте матеріал, поданий в двох книжках І.М. Шами, яскраво 
свідчить на користь самостійності жанру клерих'ю та виявляє потребу не тільки в перекладах, а й в 
науково-дослідних розвідках, присвячених цій темі. 

Монографія, що є першою частиною рецензованого науково-практичного комплексу, має за 
мету не просто ознайомити читачів та науковців із культурно зорієнтованим, специфічно британсь-
ким віршованим текстом, але й з’ясувати дискусійні моменти щодо певних ознак клерих'ю як жан-
ру поезії нонсенсу. Перш за все йдеться про інваріантні та варіативні жанрово-стилістичні особли-
вості клерих'ю. У монографічному дослідженні І.М. Шама здійснила спробу окреслити ядро жанро-
во-стилістичної домінанти клерих'ю, виокремивши насамперед гнучкі характеристики текстів, що в 
першу чергу підлягають різного виду трансформаціям у процесі перекладу. Принагідно виокрем-
люються й жанрово-руйнівні характеристики клерихью, які за умов збереження у перекладі, мо-
жуть призвести до сприйняття цього тексту як такого, що належить до суміжного жанру, або ж вза-
галі до нівелювання жанрових очікувань аудиторії.  

Вартує уваги й чітко окреслене й запропоноване автором для подальшої дискусії широке коло 
теоретичних та практичних проблем, пов’язаних з жанром клерих'ю. До них зокрема належить пи-
тання виділення системи персонажів клерих'ю, висвітлення механізму виникнення гумористичного 
ефекту через несправджені сподівання читачів, визначення „провокативної” ролі форми вірша щодо 
його змісту. Усі ці особливості належать до сюжетного, характерологічного та композиційного кон-
текстів і безперечно повинні бути враховані не тільки інтерпретаторами поезії нонсенсу, але, що 
найважливіше – перекладачами аналізованої малої форми.  

Достатньо уваги в монографії присвячено характеристиці інтертексту клерих'ю. Аналізуючи 
інтертекстуальність як одну з найважливіших текстових категорій, авторка розмірковує над сучас-
ною тенденцією звуження аперцепційної бази і читачів, і, як це не сумно, авторів клерих'ю. Наго-
лошуючи на тому, що як для створення справжнього клерих'ю, так і для розуміння мовної та зміс-
тової гри псевдобіографічного етюду без підказки конче необхідна широка ерудиція, І.М.Шама 
пропонує несподіваний, проте цікавий погляд на реалізацію символіки „свій-чужий” усередині са-
мого жанру та серед творців і читачів клерих'ю. Слід наголосити, що у дослідженні авторка не оми-
нає, а навіть акцентує увагу на специфіці засобів створення „сміхового”, гумористичного чи коміч-
ного ефекту клерих'ю, їх символічний характер.  

Розділ про педагогічні та методичні властивості клерих'ю становить інтерес не тільки для пе-
рекладачів, але й для вчителів шкіл, викладачів вищих навчальних закладів. Жанр клерих'ю насті-
льки інформативно ємний, що може використовуватися при вивченні будь-якої дисципліни гумані-
тарного циклу як своєрідний мнемонічний засіб навчання. Застосування клерих'ю у навчальному 
процесі сприятиме, в першу чергу, формуванню лінгвокультурологічної компетенції уч-
нів/студентів.  
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Детально окреслена жанрово-стилістична домінанта клерих'ю надає можливості авторці до-
сить аргументовано відмежувати клерих'ю від епіграми та лімерика, але довести їх генетичну спо-
рідненість. Саме така спорідненість допомагає віднайти ту перекладацьку традицію, на яку (за від-
сутності традиції перекладу клерих'ю) можна спиратися під час його відтворення іншими мовами.  

Розділ, присвячений власне перекладацьким проблемам відтворення клерих'ю, надає цікавий 
зразок аналізу вихідного тексту в зіставленні з тими зразками перекладів аналізованих текстів, які 
виявлено у виданнях гумористичної поезії та в Інтернеті. Сподіваємося, що спостереження над здо-
бутками та прогалинами наявних спроб перекладу клерих'ю, а також рекомендації, що їх надає ав-
торка монографії, стануть у нагоді майбутнім перекладачам текстів клерих'ю. 

Друга частина рецензованого комплексу яскраво демонструє поєднання теоретичного дослі-
дження із реалізацією на практиці викладених в монографії ідей. Біографії персонажів клерих'ю 
складено так, щоб полегшити читачеві сприйняття інтертексту, а відтак і вповні зрозуміти гру сми-
слів та слів. Надзвичайний інтерес викликають не тільки самі переклади, але й спроби зазирнути у 
так звану „перекладацьку майстерню”, яка певною мірою „відчиняється” для нас – читачів – у наве-
дених наприкінці книги коментарях. Пояснюючи свої перекладацькі рішення, І.М.Шама продовжує 
розмірковувати над порушеними в монографічному дослідженні проблемами інтерпретації, пере-
кладу та сприйняття національно-культурної специфічності та жанрової своєрідності клерих'ю. 

Науково-практичний комплекс, який складається із монографії „Знакомьтесь – клерихью...” 
та збірки коментованих перекладів „Жизнь замечательных людей: с юмором и без затей. Клерихью 
– читаем и переводим”, – це своєчасне і актуальне дослідження, що є вагомим науково-практичним 
внеском не тільки у розвиток основних засад філологічного аналізу тексту, але й певних напрямів 
літературознавчих та перекладознавчих студій.  
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SUMMARY 

The article reviews two books by I.N.Shama. The monograph “Znakom’tes’ – klerih’yu...” presents 
the scientific investigation of clerihews as a specific nonsense genre of poetry. The collection of clerihews 
“Zhyzn’ zamechatel’nykh lyudei s yumorom i bez zatei. Klerih’yu – chitayem i perevodim” includes the 
source texts and their translations made by I.N.Shama and accompanied by the biographies of the cleri-
hewed celebrities and the translator’s commentaries. 

 

В. В. ГЛАЗУНОВ  
МИРОВЫЕ ОЛИГАРХИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 

Перманентный политический кризис в Украине имеет многоуровневую комплексную струк-
туру, характеризуясь наличием нескольких катализаторов. В частности, в последнее время, роль 
катализатора кризисных проявлений все чаще играет выбор современной украинской политической 
элитой вектора внешнеполитической ориентации страны. «Страна добалансировалась до того, что 
утратила представление о собственной идентичности. Это значит, что какая коалиция завтра побе-
дит, такая в стране в дальнейшем и будет идентичность. Европейская Украина или Малороссия»[1]. 

При этом необходимо осознавать, что отсутствие единой позиции по этому вопросу у совре-
менной политической элиты Украины при сохранении наметившихся тенденций может поставить 
страну не только на грань гражданской войны [2], но и возможной внешней агрессии. 

Отсутствие у формальной политической элиты единой позиции по обозначенному вопросу 
имеет свою сложную природу и обусловлено, рядом, как объективных, так и субъективных факто-
ров. Эти факторы могут быть соотнесены с внутренней (сама Украина) и с внешней (мировая поли-
тическая система) системами. 

В рамках традиционной системы формирования национальных государств решающую роль 
играли внутренние факторы. Положение коренным образом меняется в условиях постиндустриаль-
ного, информационного общества. В этих условиях в процессах формирования современного госу-
дарства начинает доминировать система внешних факторов. Своеобразие комбинации внешних и 
внутренних факторов обеспечивает уникальность формирующейся политической системы каждой 
конкретной страны. 
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В частности, формирование современного Украинского государства также происходит в ус-
ловиях уникального наложения действия своеобразных внешних факторов на систему специфиче-
ских внутренних факторов. В результате к современной украинской политической элите приходит 
осознание того, что ее легитимность зависит не столько от признания собственным народом, сколь-
ко от признания другими странами, прежде всего, признания «ведущими странами» современности 
[1]. 

Доминирующей спецификой системы внутриполитических факторов является, по мнению ав-
тора, огромный олигархический, т.е. антидемократический потенциал. Именно этот потенциал 
представляет собой реальную угрозу развитию демократии в Украине. При этом несложно заме-
тить, что указанная олигархическая специфика находит поддержку и развитие за счет ресурсов 
внешней, мировой, системы. Поэтому представляется весьма актуальным изучение внешних связей 
и проявлений, которые могут потенциально «войти в резонанс» с олигархическими проявлениями 
внутри Украины. Другими словами, в статье ставятся задачи: 

- рассмотреть процессы мировой политики, которые можно охарактеризовать в качестве оли-
гархических; 

- изучить специфические процессы трансформации мировой политической системы, способ-
ствующие развитию олигархических проявлений в отдельных странах и, в частности, в современ-
ной Украине; 

- найти «общее» в олигархических проявлениях различных по масштабу системах, мировой и 
отдельной страны (на примере Украины). 

Очевидно, что олигархическим процессам внутри Украины способствуют подобные, по фор-
ме, а, главное, по содержанию, процессы, происходящие во внешней системе. Поэтому крайне важ-
но выявить сущность процесса олигархизации, которая, по аналогии с олигархизацией отдельного 
государства, может быть выражена на уровне системы несколькими характерными моментами, а 
именно: 

1. Накопление огромного ресурсного потенциала, соизмеримого (однопорядкового) с ресурс-
ным потенциалом всей системы, в частной собственности узкой социальной группы, которая, в 
данном случае, играет роль подсистемы. Ведь именно это делает указанную группу конкурентоспо-
собной в выполнении системных функций по отношению к системе в целом. 

2. Частная собственность олигархической группы на доминирующую часть ресурсного по-
тенциала на обозначенной территории ограничивает доступ к нему других социальных групп. 

3. Осознание протоолигархами момента экономического превосходства неизбежно порождает 
претензии, с последующей их реализацией, на политическое доминирование внутри обозначенной 
системы. 

4. Ресурсный потенциал системы используется преимущественно в интересах социальной 
группы владельца этого потенциала, естественно, в ущерб интересам других социальных групп. 

5. Выполнение вышеперечисленных системных условий приводит к крайней экономической 
диспропорции и поляризации населения системы. Она делится на «бедное большинство» и «сверх-
богатое меньшинство». 

Поэтому, исходя из поставленной задачи, постараемся из огромного количества процессов, 
происходящих в мировой политике, выделить те, которые бы по своей сущности могли бы быть 
охарактеризованы как олигархические. 

Украина, как и мировое сообщество в целом, находится в процессе трансформационного пе-
рехода из эпохи индустриальной в эпоху информационную. Поэтому ее политическая система в 
основном формируется из элементов, характерных для этих двух эпох. Этим объясняется наше по-
вышенное внимание к периоду с конца девятнадцатого века до настоящего времени. Именно в этот 
период мировая политическая система в значительной степени формировалась под воздействием 
специфических тенденций, которые имели значительные олигархические качества и характеристи-
ки. В свою очередь, этот период имеет на указанной территории свои особенности и ряд знаковых 
событий. 

Эпоха капитализма здесь формально началась с отмены крепостного права, но приобрела не-
обратимый характер и достигла своего пика к концу девятнадцатого века. Существует устоявшаяся 
традиция рассматривать революцию 1917 года как производную в основном от внутриполитиче-
ских факторов. Тем самым явно недооценивается внешнеполитический фактор. Следует, однако, 
отметить, что Российская империя, в состав которой входила и Украина, в этом процессе относи-
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тельно отстала от передовых капиталистических стран Европы, которые уже вошли в эпоху импе-
риализма – эпоху промышленно-финансовых монополий. 

Характерным представляется описание (которое можно интерпретировать, как отражение си-
туации на обыденном уровне сознания) ситуации В.А. Гиляровским в статье «Железная горячка» 
[3]. Российская промышленная экономика на кануне вступления в Первую мировую войну практи-
чески полностью зависела от банковской системы Запада. Архаичный царизм столкнулся с систе-
мой экономического порабощения, которая, в случае сохранения наметившихся тенденций, неиз-
бежно в короткое время истощила бы колоссальный природный потенциал страны. Неконкуренто-
способность российской экономики показали, вначале русско-японская, а затем, и Первая мировая 
войны, в которые Россия была втянута как раз усилиями стран с высоким уровнем олигархизации 
политических систем. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов имперскую заинтересованность России 
в укреплении в ходе войны своих позиций на Дальнем Востоке, в продвижении на южном Каспии и 
на Балканах [4]. Однако следует помнить, что в обществе идеологически поддерживалась и доми-
нировала «дипломатическая легенда», в которой основной упор делался на обязательность выпол-
нения Россией союзнического долга. Между тем за этим скрывались более прозаические, но более 
реальные, финансово-долговые обязательства России перед транснациональными финансовыми 
структурами. 

Важно заметить, что в контексте рассматриваемой проблемы, Первая мировая война является 
попыткой передела мира, т.е. передела возможностей доступа к глобальной ресурсной базе. Этому 
предшествовала попытка передела с помощью мировой финансовой системы, а когда ситуация в 
использовании этого ресурса вышла на уровень паритета конкурирующих сторон, они были выну-
ждены ввести в борьбу новый ресурс – силовой. Этот ресурс и был представлен военной мощью 
отдельных государств и союзов. 

Следует обратить внимание на то, что огромный ресурсно-сырьевой потенциал России меша-
ет адекватно оценить ее роль в Первой мировой войне и констатировать, что она была мощным 
орудием, но в чужой игре, игре стран с более высоким уровнем развития финансово-экономической 
системы, а, как следствие, и более высоким уровнем олигархизации. 

Поворотным событием в этом процессе стала октябрьская революция 1917 года. Не отрицая 
хрестоматийных постулатов относительно внутренних факторов и движущих сил революции, обра-
тим более пристальное внимание на ее результаты и последствия для мировой политической систе-
мы. По сути, на революционной волне Россия вышла из предложенной более олигархизированными 
игроками международной игры. 

Следует обратить внимание, на то, что вышла она из игры, которая проводилась сразу двумя 
конкурирующими олигархическими группами, соответственно по двум моделям – открытой и ла-
тентной. Открытой моделью можно считать участие России в войне на стороне Антанты, а латент-
ной можно считать акцию германского генерального штаба по переброске большевистского руко-
водства в Россию. Примечательно то, что при подобной интерпретации событий, «открытая» и «ла-
тентная» модели являются частями более глобальной игры, а потому «не конфликтуют» между со-
бой при теоретическом осмыслении, что не характерно для большинства современных историче-
ских интерпретаций указанных событий. 

Большевики нарушили системные обязательства России, как перед блоком Антанты, так и 
перед Германским союзом. Таким образом, Россия вышла из глобальной игры по переделу возмож-
ности доступа к глобальной ресурсной базе, складывающейся на основе международной промыш-
ленно-банковской системы. Ответной реакцией системы стала политическая и экономическая изо-
ляция Советской России. Только огромный собственный природно-ресурсный потенциал, его экс-
тенсивное использование, и авторитарно-тоталитарная мобилизация социального ресурса, сопро-
вождающаяся огромными человеческими жертвами, позволили реализовать автаркическое, замкну-
тое, развитие возникшей подсистемы. 

Между тем, следует обратить внимание на еще один важный результат выхода России из тра-
диционной мировой политической системы. Большая часть ХХ столетия прошла в конкурентной 
борьбе двух систем – капиталистической и протосоциалистической. И этот момент является крае-
угольным в осмыслении процесса становления современной мировой политической системы. Не 
проводя глубокого анализа возникшей протосоциалистической системы, хотелось бы обратить 
внимание на некоторые характерные моменты указанной конкурентной борьбы. При всех издерж-
ках новая система предложила альтернативную модель построения внутренней политики, которая 
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не предполагала глубокой дифференциации в доступе различных социальных групп к националь-
ному богатству. 

В то же время внешняя политика новой системы, основанная на трансформирующейся теории 
перманентной революции, по своей сути была имперской. Новое государство, а затем и система 
протосоциалистических государств, на определенном этапе довольно успешно принимали участие в 
переделе мира и выстраивании новой мировой политики. 

Но главное, необходимо обратить внимание на то, что новая система в качестве альтернатив-
ной модели заставила трансформироваться систему традиционного капитализма. Капитал был вы-
нужден пойти на определенные уступки, что на практике поставило под сомнение антагонистич-
ность взаимоотношений между трудом и капиталом. Как раз это сомнение и нашло свое отражение 
на уровне теории в качестве парадигмы социального сотрудничества, а в политической практике – в 
формировании системы стран социал-демократической ориентации, которые отличались довольно 
низким уровнем олигархизации. 

При этом наряду с развитием стран социал-демократии продолжали параллельно существо-
вать и развиваться страны с высоким уровнем олигархизации. Характерно, что эти же государства 
стали местом прописки самых мощных транснациональных компаний. Налицо взаимная зависи-
мость «олигархических» государств от ТНК и наоборот: собственно, наличие в стране штаб-
квартиры ТНК обеспечило высокий уровень олигархизации указанной страны, а та, в свою очередь, 
явилась проводником олигархической политики в интересах соответствующей ТНК на междуна-
родном уровне. 

Именно эти «олигархические» страны, наряду с новой системой стран протосоциализма вы-
ступили в качестве главных субъектов построения мировой политики. Их конкуренция на мировом 
уровне значительной мерой обусловила возникновение ряда глобальных проблем – проблем плане-
тарного уровня. С другой стороны, противоборство этих двух систем привело, вначале к созданию 
ряда международных организаций, призванных к разрешению этих глобальных проблем демокра-
тическим путем (Лига Наций, ООН). Неспособность же этих организаций найти выход из кризис-
ных ситуаций привели к локальным и мировым военным конфликтам. 

Таким образом, можно констатировать, что в возникшей биполярной системе параллельно 
шли два типа процессов, которые условно можно охарактеризовать как «демократический» и «ан-
тидемократический», имперский. Причем, последний, имел ярко выраженную олигархическую со-
ставляющую. 

Возникновение второго мирового конфликта и его формальное выражение «фашизм против 
коммунизма» также имеет олигархические корни [5]. Именно по этой оси было спровоцировано 
основное столкновение супердержав международным банковским капиталом. 

Можно утверждать, что с определенного момента государства, супергосударства, союзы го-
сударств, становятся орудием, средством, для достижения корпоративных, латентных, целей ТНК и 
промышленно-банковских группировок. 

Ситуация коренным образом изменилась с развалом Советского Союза и блока социалисти-
ческих стран. С момента упомянутого развала в системе международных отношений начали преоб-
ладать совершенно новые тенденции. С определенной натяжкой их можно охарактеризовать сле-
дующим образом: 

- на первом этапе можно констатировать попытку установления однополярной модели. При 
этом на роль гегемона стала претендовать самая мощная, она же самая «олигархическая», супер-
держава – США. Реализация модели гегемонии велась и ведется различными средствами и метода-
ми, на основе ресурсов, как современной, информационной эпохи, так и предшествующих эпох. 
Информационно доминантную роль США реализуют посредством мощнейшей глобальной системы 
СМИ, так или иначе находящейся в зависимости от олигархии этой страны и крупнейших ТНК. 

США проводят политику, которая в указанный период сплошь и рядом идет вразрез с задек-
ларированными демократическими целями и задачами международных организаций, членом кото-
рых они являются. При этом манипулятивной ширмой служит доктрина насаждения демократиче-
ских ценностей «отсталым», авторитарным и тоталитарным системам. Под этим предлогом разви-
валась американская военная экспансия в районы с богатой ресурсно-сырьевой базой и выгодным 
геополитическим ресурсом, например, в район средневосточного нефтегазового бассейна и в район 
сербо-боснийского конфликта в самом центре Европы. При этом военные действия сил НАТО под 
эгидой США, без соответствующих санкций ООН, создали прецедент игнорирования основ между-
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народного права, которого относительно строго придерживалось мировое сообщество в послевоен-
ное время. 

Этот этап продолжался до тех пор, пока Россия, обладающая огромным сырьевым потенциа-
лом, не сумела выйти из кризиса и не заявила о своей готовности вступить в борьбу против гегемо-
нии США. Причем следует обратить внимание на то, что современная Россия, хотя формально и 
является правопреемницей Советского Союза, является капиталистическим государством с огром-
нейшим олигархическим потенциалом. 

Второй этап в формировании новых отношений начался с «зеркального ответа» России в Аб-
хазии и Осетии на упомянутый косовский прецедент. Это был акт, которым Россия заявила о своем 
несогласии с системой формирования однополярной модели мира [6]. В настоящее время ведется 
поиск союзников для создания блоков различной конфигурации, которые бы могли по совокупному 
ресурсному потенциалу быть конкурентоспособными блоку НАТО. При этом необходимо отдавать 
себе отчет в том, что параллельно российская экономика в значительной степени интегрирована в 
мировую банковско-финансовую систему, что значительно ограничивает ее политическую само-
стоятельность. 

Это замечание особенно важно на фоне третьего этапа, который частично совпал по времени 
со вторым, и знаменовался глубочайшим международным финансово-экономическим кризисом. В 
настоящее время наблюдаются попытки оценки причин и условий возникновения и возможных по-
следствий кризиса [Например: 7]. 

Наиболее распространенной является версия, согласно которой происшедшее представляется 
как неизбежность, к которой пришло человечество, вследствие действия объективных законов цик-
лического развития мирового рынка. Однако мы солидарны с некоторыми утверждениями, суть ко-
торых сводится к следующему. Современный кризис имеет ярко выраженную субъективную со-
ставляющую, лежащую в основе деятельности международной финансово-банковской системы. 
Уязвимым местом этой системы является противоречие: свободный рынок предполагает свое суще-
ствование в условиях открытой информационной системы, в тоже время, финансово-банковская 
система, как главный инструмент рыночной экономики, предполагает функционирование в услови-
ях закрытой информационной системы, т.к. именно это обстоятельство обеспечивает не просто 
прибыль, а сверхприбыль. Получение же сверхприбыли является характерной особенностью фор-
мирования не просто капиталистического, а олигархического капитала [8]. 

В этом случае, такому многогранному явлению как современный кризис можно давать раз-
личную интерпретацию, в том числе, и такую: это попытка изменения (переформатирования) сис-
темы и уровня доступа ведущих, конкурирующих между собой, международных олигархических 
корпораций к мировой сырьевой базе и к рынкам сбыта посредством реорганизации международ-
ной финансово-банковской системы. 

Особое беспокойство вызывает то, что прежде подобные глобальные попытки передела ми-
ровой ресурсной базы с помощью инструментов финансово-банковской системы на определенном 
этапе упирались в относительный паритет олигархических группировок, что с неизбежностью при-
водило к введению в борьбу военного ресурса, что провоцировало мировой военный конфликт. 

Следует также заметить, что, если в преддверии первого и второго мировых конфликтов ос-
новным инструментом была валюта с содержанием золотого эквивалента, то сейчас такой привязки 
нет. Это свидетельствует о том, что основным ресурсом эпохи становится чистая информация, что 
характеризует ее в качестве ведущего ресурса соответствующей эпохи. Именно противоречие меж-
ду наличием достоверная информация и ее отсутствием стало основой современного кризиса. 

На основании «беглого» анализа процесса формирования мировой политической системы 
можно заметить определенный исторический «откат» – рецидив доминирования империалистиче-
ской составляющей, антидемократической олигархической тенденции. Об этом свидетельствуют 
соответствующие характеристики кризисного этапа в циклической модели формирования совре-
менной политической системы. При этом Украина, находясь в «пограничной зоне» биполярного 
мира, неизбежно попадает в зону повышенной вероятности возникновения нового мирового кон-
фликта. 

Циклический характер развития мировой политической системы нашел свое отражение в раз-
личных парадигмах и теориях, в которых прослеживается, в качестве нормативистской позиции 
авторов, то «олигархические», то «демократические» взгляды. В частности, характерным моментом 
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осознания целостности существования человечества стала глобалистика или теория глобальных 
процессов [9, 661]. 

Стоит заметить, что основные элементы глобалистики, составляющие предметное поле, – 
глобализация, глобальные проблемы, глобальный кризис или глобальная революция [9, 662], во-
первых, имеют в основании субъективный момент, а, во-вторых, предмет глобалистики – явление 
комплексное, а, как следствие, – различные теории имеют возможность акцентировать внимание на 
своеобразных, специфических, моментах этого явления. Нам представляется возможным также 
сделать определенные обобщения в процессе изучения этих теорий под углом заявленной пробле-
матики. В частности, предлагается обратить внимание на некоторые системные моменты теорий 
основоположников миросистемного подхода – Броделя и И. Валлерстайна. 

В рамках броделевского подхода в определении основного понятия его теории – мироэконо-
мик, имеется несколько моментов, существенных для решения задачи нашей статьи: 

1. Прежде всего, он обращает внимание на существование своеобразного центра мироэконо-
мики, который характеризуется резким социальным расслоением. 

2. Кроме того, по мнению Броделя, пространство мироэкономики делится на несколько, 
взаимосвязанных зон, которые находятся в определенной субординации: узкий центр, второстепен-
ные, но достаточно развитые области; ограниченные окраины, «изолянты». 

3. Бродель исходит из наличия «антинов», т.е. влияния более сильной мироэкономики на ме-
нее сильные системы. 

Такое представление о мире во многом объясняет современное стремление украинских элит в 
обязательном порядке определиться в выборе внешнеполитического вектора. 

С другой стороны, интересным представляется разделение Валлерстайна миросистем на ми-
роимперии и мироэкономики. При этом мироимперия определяется им как политическая миросис-
тема, которой присущ диктат политической власти над экономикой. 

В свою очередь, мироэкономика, по Валлерстайну, обладает рядом своеобразных признаков. 
Ее ядро составляют несколько государств, которые борются за мировую гегемонию. Они являются 
воплощением субимпериализма. Показательно то, что именно их совокупный ресурсный потенциал 
является основой этих притязаний на гегемонию. Характерным также представляется выделение 
автором «периферии» и «полупериферии». При таком подходе вопрос о роли Украины в геополи-
тических процессах является риторическим – она явно демонстрирует неимоверные усилия, чтобы 
остаться полупериферией, а не стать периферией. 

Но главное то, что в своей теории Валлерстайн обращает внимание на следующие характери-
стики глобальных процессов, которые имеют явно «олигархическую окраску»: 

-Накопление капитала; 
- Осевое разделение труда, т.е. отношения ядро – периферия основываются на некоторых 

формах неэквивалентного обмена; 
- Существование в миросистеме государств-гегемонов; 
- Расизм и система тендерной эксплуатации труда, которые являются принципами организа-

ции системы; 
-Обязательное наличие антисистемных движений. 
Не меньшим олигархическим потенциалом обладают мировые процессы, лежащие в основе 

глобализации, в оценке с позиций теории коммуникации, где фиксируются: 
- интернационализация экономики; 
- развитие единой системы мировой связи; 
- смена или ослабление функций национального государства; 
- активизация деятельности транснациональных негосударственных образований – этниче-

ских диаспор, религиозных движений, мафиозных группировок и т.п. 
На фоне задекларированного современной украинской политической элитой построения на-

ционального государства особенно показательным является то, что и Валлерстайн, а вслед за ним и 
Оме («Мир без границ»), считали, что национальное развитие отдельных государств, а особенно, их 
экономический национализм, потеряли всякий смысл. Причем основной причиной для такого вы-
вода они считали деятельность на экономической сцене «глобальных фирм» [9, 663]. 

Следует заметить, что современные теории глобального развития по своей сути являются 
производными от более общей установки, которая была задана во многом специфически идеологи-
зированной парадигмой, вначале социал-демократической, которая в настоящее время трансформи-
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ровалась в парадигму социального сотрудничества [10]. Все теории, созданные на базе указанных 
парадигм, в рамках общего идеологического тренда, ограничиваются констатацией олигархических 
проявлений и тенденций в мире, предлагая их нормативистское восприятие, более того, оправдывая 
их. 

Но следует обратить внимание и на наличие более раннего альтернативного подхода. Речь 
идет о теории, описывающей становление империализма, как, особой, специфической стадии капи-
тализма. Она возникла на основе марксистской парадигмы в период первого мирового кризиса. Ее 
основные положения сводятся к следующему: 

1. Производство и капитал концентрируется до степени возникновения монополий; 
2. Банковский капитал сливается с промышленным, на базе чего возникает финансовый капи-

тал, финансовая олигархия; 
3. Вывоз капитала, в отличие от вывоза товаров, приобретает особо важное значение; 
4. Образуются международные союзы капиталистов, делящие мир; 
5. Заканчивается территориальный раздел мира между крупнейшими капиталистическими 

державами [11]. 
Следует отдельно заострить внимание на том, что Ленин, в рамках этой теории, также кон-

статирует неравномерность экономического и политического развития капитализма в эпоху импе-
риализма. 

Все перечисленные моменты явно свидетельствуют о наличие именно олигархических тен-
денций в развитии не только отдельно взятой страны, но и мировой системы в целом, на неравно-
мерности и цикличности в ее развитии. 

Таким образом, можно заметить, что между теориями альтернативных парадигм нет особых 
различий в общем отражении происходящих процессов: они одинаково фиксируют крупные тен-
денции, каждая по-своему акцентируя внимание на различных проявлениях этих трансформаций. 
Главное же различие, основанное на разных принципах и подходах, возникает на уровне выводов: 
все зависит от ответа на вопрос, антагонистичны ли формирующиеся отношения. В зависимости от 
характера ответа на него предполагается и модель развития социального конфликта (который на 
определенном этапе может принимать и форму кризиса!) – через компромисс, в русле социального 
сотрудничества, либо, через обострение кризисной ситуации до революции, что предполагает сме-
ну политического строя. 

Следует заметить, что большинство современных теоретиков отмечают, что марксистско-
ленинская теория довольно адекватно объясняла процессы, происходившие в условиях стремитель-
но развивающегося индустриального общества начала ХХ века. Критика же направлена, как прави-
ло, на основу ленинской теории, т.е. на мысль об антагонистическом характере противоречий меж-
ду трудом и капиталом, на основании чего был сформулирован вывод о неизбежности победы со-
циалистической революции во всемирном масштабе, что является основой доктрины перманентной 
революции. Критика казалась вполне обоснованной в период стремительного мирового экономиче-
ского подъема и торжества либеральной идеи. 

Однако ситуация резко изменилась в условиях современного жесточайшего кризиса. В этой 
связи большинство аналитиков прогнозирует рост интереса именно к марксистской парадигме [12], 
более адекватно отражающей происходящие процессы. Из всего этого можно сделать вывод отно-
сительно того, что: 

1. На фоне циклически происходящих экономико-политических подъемов и кризисов, вполне 
корректно можно вести речь об относительном уровне «демократизации» или «олигархизации» ми-
ровой политической системы в определенный временной период. Относительный характер такого 
анализа позволяет говорить и об усилении либо спаде «демократических» или «олигархических» 
тенденций в развитии мировой политической системы на соответствующем временном этапе. 

2. Либеральная парадигма довольно адекватно отражает, и более того, – идеологически фор-
мирует, ситуацию на этапе экономико-политического подъема. Социал-демократическая парадигма 
также вполне адекватна в отражении ситуации на этапе экономико-политического подъема, но при 
наличии в системе конкурента либерализма – подсистемы протосоциалистических государств. А 
вот состояние кризиса, в условиях отсутствия политконкуренции, более адекватно отражает именно 
марксистская парадигма. В связи с этим стоит особое внимание обратить на то, что в Украине фор-
мируется именно система безальтернативности – две ведущие политические силы являются либе-
ральными! 
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3. На основе вышеназванных альтернативных подходов, можно сделать заключение о том, 
что капитализму был дан исторический шанс не на революционное преобразование, через «скачек», 
а на эволюционное преобразование, через «снятие». Весь вопрос, сумеет ли система воспользовать-
ся этим шансом? Современный политический кризис пока свидетельствует об обратном. 

Попытаемся основные олигархические моменты, выделенные в результате анализа объектив-
ной составляющей формирования современной мировой политической системы и их теоретическо-
го осмысления, трансформировать применительно к процессу формирования политической систе-
мы Украины. 

Очевидно, что результаты развала блока протосоциалистических стран не могут оцениваться 
однозначно. Это событие является попыткой демократизации одной из двух империй, существую-
щей на тот момент биполярной системы. Однако, с одной стороны, результаты этой попытки в 
постимперских государствах, в условиях отсутствия соответствующей внутренней политической 
традиции и опыта, оказались весьма далекими от «задуманного», от демократического идеала. С 
другой стороны, этот процесс ослабил ресурсный потенциал одной части биполярной системы, тем 
самым был нарушен установленный ресурсный паритет, что привело к переформатированию ре-
сурсного потенциала и во второй, «традиционно капиталистической», части системы. Как следст-
вие, в ходе этого переформатирования в значительной степени были ослаблены демократические и 
социальные составляющие ее внутренней политики. В них отпала необходимость на фоне отсутст-
вия конкурента на внешнеполитическом рынке, который «предлагал бы аналогичный товар». Мо-
нополия на политическом рынке привела к «росту цены на демократию, социальные программы и 
социальную защищенность», а покупательная способность (т.е. политическая культура) населения 
слишком низкая, поэтому «товар не покупается». 

С нашей точки зрения, эти два системных фактора явились основополагающими в процессе 
формирования политической системы современной Украины. Причем первый момент обеспечил 
внутреннюю доминанту олигархической составляющей [13], на которую «наложился» второй мо-
мент, представленный олигархическим фактором внешней составляющей. 

Поэтому, считаем вполне уместным охарактеризовать внутреннее состояние развития поли-
тической системы современной Украины, как соответствующее капиталистическому уровню фор-
мирования системы в условиях внешней империалистической среды, что, согласно Валлерстайну, 
неизбежно ведет к экономической и политической зависимости менее развитой системы от более 
развитой. Эта зависимость выражается, прежде всего, в формировании политической элиты на ос-
нове компрадорской буржуазии, что, в свою очередь, объясняет ее экономическую зависимость в 
процессе выбора внешнеполитического вектора и предательство интересов народа собственной 
страны. Более того, нахождение представителей крупной компрадорской буржуазии у власти в со-
временной Украине, отвечает интересам мировой олигархии и всячески поддерживается ею. 

В процессе анализа олигархизации мировой политической системы можно расставить и не-
сколько иные акценты. Для этого следует обратить внимание на то, что внутри блока капиталисти-
ческих стран образовались два вектора развития политических систем. Один из них может быть 
охарактеризован как традиционный или империалистический. Примечательно, что в этом блоке 
доминирующую роль играют олигархические группы, а блок стран, в него входящих, может быть 
охарактеризован всеми «классическими признаками империализма». 

Второй вектор развития характеризуется построением политической системы на основе ры-
ночной экономики, но под значительным влиянием альтернативного опыта государственного 
строительства протосоциалистических стран и собственного опыта классовой борьбы. В этих стра-
нах в результате проведения широких программ социальной защиты, относительно равномерного 
распределения национального богатства среди всех социальных групп, были сняты основные про-
тиворечия капитализма. Так сформировались страны победившей социал-демократии. На уровне 
массового сознания этот феномен получил название «социализма с человеческим лицом». Поэтому, 
считаем целесообразным высказать мнение о том, что в условиях существования лагеря протосо-
циалистических стран прослеживается устойчивая тенденции «социализации» и ряда капиталисти-
ческих стран, что, в свою очередь, может рассматриваться в качестве «антиимпериалистической», 
одновременно «антиолигархической» тенденции. 

При этом следует заметить, что страны социал-демократии, так или иначе, участвуют в фор-
мировании мировой политической системы. Более того, страны, стремящиеся к гегемонии, стара-
ются привлечь их на свою сторону в качестве союзников. 
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Аналогичная политика проводилась в отношении «развивающихся стран» или стран третьего 
мира. Т.е. идет процесс выстраивания стран в определенные пирамиды олигархической гегемонии. 
Кластер этих пирамидальных построений накладывается на кластер пирамид активности трансна-
циональных компаний, а он, в свою очередь, накладывается на кластер международных финансо-
вых структур. В любом случае, основной чертой указанного процесса пирамидального построения 
представляется стремление к мировой гегемонии. В результате, как уже было сказано, была сфор-
мирована биполярная модель мира, которая рухнула с развалом СССР. 

И первым, и самым значительным, фактором в новой системе мироустройства стало то, что 
на какой-то, непродолжительный временной период, мир стал де-факто однополярным, а инерци-
онность движения по стандартам двуполярной системы продолжалась. 

Второй значимый фактор – огромные ресурсный потенциал на тот же период оказались вне 
традиционной системы, и без сравнительно значимой потенциальной защиты. 

По сути, это стало своеобразным проявлением феномена неравномерности капиталистическо-
го развития. Украина, встав на рельсы построения капитализма, оказалась в системе существования 
всеобщего рынка, где присутствуют игроки с различным ресурсным потенциалом, различным 
уровнем олигархизации, а потому с различными моделями проведения внешней политики. При 
этом высокий уровень олигархизации некоторых окружающих Украину стран сказывается на диа-
пазоне их имперских замашек, вплоть до стремления к мировой гегемонии. 

В результате Украина оказалась в сфере влияния стран, которые можно условно объединить в 
следующие группы: 

1. Страны, имеющие высокий уровень олигархизации и претензии на мировую гегемонию, а 
потому обозначающие свой интерес и свое присутствие во всех регионах мира, в том числе и на 
территории постсоветского пространства (напр.: США, Россия). 

2. Страны, имеющие высокий уровень олигархизации, но в силу сравнительно невысокого ре-
сурсного потенциала, стремящиеся к региональному доминированию (напр.: Франция, Германия). 

3. Страны с малым ресурсным потенциалом и средним уровнем олигархизации, стремящиеся 
к самодостаточности; привлекаются, как правило, в временные блоки с «гегемонами» ( напр.: Авст-
рия, Бельгия, Норвегия, Швеция). 

4. Страны с низким уровнем олигархизации и низким ресурсным потенциалом – вынуждены 
примкнуть к одному из олигархических блоков; являются выразителями их политики в обмен на 
жестко регламентированный доступ к ассоциированной системе ресурсов (напр.: Молдова, Грузия, 
Прибалтийские государства, Польша, Чехия). 

В такой системе координат Украина имеет весьма необычное положение – относительно вы-
сокий ресурсный потенциал и чрезвычайно высокий уровень олигархизации. Учитывая описанные 
выше мировые тенденции, можно утверждать, что ресурсный потенциал Украины представляет 
значительный «корыстный» интерес для мировых олигархических структур в ходе их современного 
переформатирования, а высокий уровень внутренней олигархизации украинской политической сис-
темы является, не в последнюю очередь, именно результатом реализации этой заинтересованности. 

Положение усугубляется еще и тем, что Украина находится в непосредственной близости от 
нового империалистического монстра – России, возрождающей свои имперские притязания. В этих 
условиях разговоры о братской дружбе славянских народов является спекуляцией на образах про-
шлого. Братский русский народ, так же как и братский украинский народ, в действительности су-
ществуют, и дружба между ними существует, но свое братское отношение на уровне государствен-
ной политики они выразить не могут, т.к. от политики отстранены и тот, и другой, олигархически-
ми группировками. 

Таким образом, можно сделать некоторые обобщения относительно современного состояния 
мировой политической системы и месте Украины в ней: 

1. На сегодняшний день определенная система доступа к мировой ресурсной базе уже сложи-
лась, но появилась возможность ее переформатирования, вследствие чего происходит очередной 
передел мира. 

2. Старая система международного права, державшаяся на ресурсном паритете двух блоков 
конкурирующих стран, стремящихся к мировой гегемонии, нарушена. В новых условиях появилось 
искушение для США, на фоне отсутствия конкурента, установить монопольную мировую гегемо-
нию, т.е. мировую диктатуру. 
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4. Но сравнительно быстрое восстановление экономики России, позволило ее политической 
элите по-новому взглянуть на свою роль в мировой политике. Объективно ресурсная база России 
позволяет ей претендовать на мировую гегемонию, а уж тем более, – на региональную. 

5. Политическая система Украины в значительной степени формируется под влиянием выше-
указанных процессов. Более того, основным моментом этого формирования является совпадение 
интересов внутренней и международной бизнес-элит по обеспечению доступа к ресурсному потен-
циалу молодой державы. 

Таким образом, в результате проведенного анализа можно констатировать, что, цикличность 
экономического развития, характерная для отдельных стран, по мере интеграции мировой экономи-
ки, стала общей чертой экономического развития мировой системы в целом. Неразрывная взаимо-
связь политики и экономики обусловила аналогичные проявления циклического характера в про-
цессе формирования и мировой политики. Но, если в экономике это фиксировалось в форме подъе-
мов и кризисов, то в политике это, в частности, проявилось в циклическом характере попеременно-
го нарастания и спада, то демократических, то олигархических тенденций в международных отно-
шениях. Характерным представляется то, что неизменным результатом такого циклического разви-
тия является обязательное усиление позиций, как на уровне международной экономики, так и на 
уровне международной политики, транснациональных олигархических структур. В свою очередь, 
эти структуры и проводимая ими бизнес-политика, оказывают решающую роль на характер миро-
вой политики. Именно в бизнес-интересах указанных структур происходит, как ситуативная откры-
тая демократизация мировой политики, так и латентная ее олигархизация. Как раз противоречи-
вость этих двух векторов вызывают далеко неоднозначное отношение к процессу современной гло-
бализации. Ведь реализация бизнес-интересов транснациональных структур, заключающаяся в ин-
теграции экономик отдельных стран в мировую экономику посредством транснациональных струк-
тур, с другой стороны, обозначает вхождение транснациональных структур в экономику этих стран. 
Этот процесс является беспроигрышным с позиций транснациональных структур, заинтересован-
ных в расширении ресурсной базы и рынков сбыта. Далеко неоднозначны результаты таких про-
цессов для конкретных стран. Потенциально выгодным такой процесс может быть только для 
стран, экономический потенциал которых превосходит экономический потенциал названных струк-
тур. В случае меньшего экономического потенциала возникает угроза формирования полной эко-
номической зависимости, а, как следствие, и потеря государственного суверенитета страны. Эта 
угроза может сниматься лишь жесткой национальной политикой такого государства. На это могут 
рассчитывать государства с устойчивыми политическими традициями. 

Формирование политической системы независимой Украины по времени совпало с очеред-
ным усилением мировых олигархических тенденций. Олигархическая бизнес-элита вполне демо-
кратическим путем пришла к политическому руководству страной. Однако, олигархические груп-
пировки, пришедшие во власть, имеют различную внешнеполитическую ориентацию, как следствие 
различной экономической ориентации своего базового бизнеса. В настоящее время украинские 
олигархические группировки вышли на состояние относительного паритета внутренних ресурсов. 
Стремясь к монополии в политике, эти олигархические структуры стараются нарушить сложив-
шийся паритет и все чаще прибегают к ресурсному потенциалу внешних транснациональных оли-
гархических структур, с которыми имеют базовые экономические связи. Взамен, внутренняя оли-
гархия, приходя в официальную власть, вынуждена расплачиваться ресурсным потенциалом Ук-
раины. 

В итоге, огромный внутренний олигархический потенциал нашел внешнюю поддержку, что 
привело к гегемонии олигархии в рамках сформировавшейся политической системы Украины. В 
настоящее время происходит ускоренное экономическое «встраивание» украинских олигархиче-
ских пирамид в транснациональные олигархические структуры. Обратной стороной этого процесса 
является фактическая потеря Украиной своего суверенитета. 
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SUMMARY 
The oligarchic events and trends in the process of modern world politics formation are analyzed in 

this article. The dependence between the oligarchization level of the world political system and the oligar-
chization level of the certain countries is studied. The nature of the ambiguity of the choice of foreign pol-
icy vector by modern political elite of Ukraine is grounded. 

Т. І. БУТЧЕНКО 
СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

В СУСПІЛЬСТВАХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ 
 

На сучасному етапі проектувальна орієнтованість є характерною ознакою багатьох аспектів 
суспільного життя. Не є виключенням і соціально-політична сфера, де створена і функціонує розга-
лужена система проектування. Десятки тисяч професіоналів на державному і громадянському рів-
нях забезпечують підготовку проектів законів, конституцій, підзаконних правових актів, політич-
них рішень та договорів, програм політичних партій і рухів, планів загальнодержавного і місцевого 
розвитку тощо. Все це сприяє раціоналізації політичних відносин, соціально-політичного управлін-
ня і, водночас, посилює небезпеки відчуження накопиченого проектувального потенціалу від суспі-
льства, проявом чого може служити поширення маніпуляцій громадською думкою, використання 
«політтехнологій» для створення і легітимації авторитарних режимів та ін.  

На цій хвилі актуалізується потреба у вивченні закономірностей розвитку соціально-
політичного проектування, конкретно-історичних форм відчуження цієї діяльності, аналізі історич-
ного досвіду на предмет виявлення помилок, що були допущені в процесі замислення майбутнього, 
врахування напрацьованих «рецептів» їх уникнення та подолання. Тривалий час вирішення зазна-
ченої проблеми здійснюється у контексті загальних досліджень історії соціальної філософії, політи-
ко-правової думки, держави, права та політики тощо [3]. Мірою концептуалізації понять «проекту-
вання», «соціальне проектування» предметом окремих дослідницьких праць починає виступати іс-
торія соціального проектування, зокрема, розкривається історична логіка його розвитку, прово-
диться періодизація цього процесу [7]. Сформована загальна картина, крім того, значно доповню-
ється вивченням ґенези проектної культури як загальносоціального явища, історії проектування в 
архітектурі, дизайні та ін. [8; 9]. Водночас поза спеціальної предметної уваги лишається еволюція 
такої специфічної складової соціально-проектувальної діяльності як соціально-політичне проекту-
вання. Розв’язання цього завдання, як нам видається, слід починати з розвідки витоків соціально-
політичного проектування, що сягають часів виникнення держави. Звідси мета статті – проаналізу-
вати становлення соціально-політичного проектування в суспільствах Давнього Сходу, оскільки 
перші державно-політичні утворення з’являються саме там.  
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Уточнимо, що термін “становлення” вживаємо в якості філософської категорії, яка характери-
зує процес зародження можливостей та їх перетворення у дійсність, свого роду “середній стан” між 
ніщо і буттям. Поняття «соціально-політичне проектування» визначимо як творчу мисленневу дія-
льність із конструювання здійсненних, завершених, цілісних, ідеальних моделей функціонування 
нових форм організації та здійснення політичної влади. Механізм соціально-політичного проекту-
вання (тобто система засобів здійснення цієї діяльності) складається з трьох взаємопов’язаних рів-
нів. Перший, ціннісно-вольовий, представляє сукупність потреб, інтересів, цінностей, цілей, якими 
керується проектувальник у процесі проектування. Другий рівень, концептуальний, включає сукуп-
ність раціонально-теоретичних засобів обґрунтування, пояснення, розуміння та тлумачення певної 
ідеї, яка відображає закономірні зв’язки певного фрагменту соціально-політичної дійсності та згід-
но до цього вказує загальні напрямки його перетворення. І, нарешті, третій рівень, перцептуальний, 
містить засоби опредметнення та конкретизації концептуального задуму (мова, письменність, поря-
док прийняття державно-політичних рішень, юридична техніка тощо). 

Окремі елементи механізму соціально-політичного проектування, очевидно, з’являються на 
Давньому Сході (Давні Єгипет, Месопотамія, Індія, Китай) ще в IV – III тисячоріччі до н.е. За конк-
ретно-історичних умов буття давньосхідних суспільств найбільший економічний ефект мало поли-
вне землеробство. Для будівництва зрошувальної системи, життєво потрібної для ведення такого 
типу господарювання, зусиль окремого роду або племені було недостатньо. Нерозвиненість проду-
ктивних сил могла компенсуватися лише об'єднанням праці багатьох громад. Тому родоплемінна 
верхівка, окрім військового керівництва, була вимушена організовувати населення для проведення 
трудомістких іригаційних робіт. Оскільки в цей час функція управління припускала одночасне 
здійснення функцій перерозподілу виробленого продукту, то “управителі”, привласнювали надли-
шковий продукт, зосереджували у своїх руках значні багатства, поступово перетворюючись в окре-
му соціальну групу, інтереси якої в багато чому суперечили інтересам інших членів родоплемінної 
громади. На певному етапі історії суперечлива взаємодія між управляючими і підпорядкованими, 
усталюється в політичній формі відтворення суспільної єдності – східній деспотії, що закріпила 
підлегле становище общинників і рабів та панівний статус функціонерів апарату державної влади – 
правителя (деспота), жерців і чиновників. Іншими словами, мало місце синкретичне поєднання по-
літичної та соціальної структури суспільства, політичної та соціально-управлінської діяльності. 

Складний і масштабний характер матеріально-технічних завдань, вирішення яких організову-
валося, стимулював значний інтелектуальний поступ давньосхідного управлінського мислення. 
Створення письменності, глибокі знання астрономії (що дало можливість винайти календар), мате-
матики (зокрема, розробка методів геометричного и алгебраїчного аналізу) та багато іншого мало 
безпосереднє практичне значення, оскільки дозволяло більш ефективно управляти колективною 
працею, розподіляти наявні матеріальні ресурси. В кінцевому підсумку утворювався потенціал ор-
ганізаційно-технічного проектування, який реалізовувався в ході розбудови величезних гідротехні-
чних систем, оборонних устроїв, релігійно-культових споруд. Враховуючи же збіг управлінсько-
організаційної та політичної діяльності в зазначену епоху, сконструйовані форми організації трудо-
вої діяльності мали не лише економічне, але також і соціально-політичне значення, по суті, визна-
чаючи систему державного управління та соціальні статуси учасників колективної праці. Крім того, 
втілені технічні проекти задавали канони для державного будівництва на наступні сторіччя. Це мо-
жна побачити на прикладі давньоєгипетських пірамід, що, крім чисто релігійної, виконували й іде-
ологічну функцію, виступаючи в ролі своєрідних символічних моделей вічного устрою суспільства 
на засадах ієрархії та авторитарної влади. В цьому сенсі В.Л. Глазичев, напевно, має підстави твер-
дити, що «у вислові «піраміди побудували Єгипет» немає серйозного перебільшення» [4]. 

Проте в цілому елементи, власне, соціально-політичного проектування, себто осмислення но-
вих способів здійснення та організації політичної влади як особливого об’єкту, відокремленого від 
розв’язання організаційно-технічних проблем, у стародавніх східних суспільствах, особливо на 
ранніх етапах їх розвитку, у самостійній і розгорнутій формі проявляються слабо.  

Окремі зародки соціально-політичного проектування були присутні у законодавчій діяльнос-
ті. Відзначимо, що давні закони викладалися в казуальній формі, забороняючи певні діяння в конк-
ретній життєвій ситуації і встановлюючи покарання за порушення заборон. У більшості випадків 
вони мали кримінально-правовий характер, але і в такому вигляді вони фіксували певну соціально-
політичну модель, визначаючи відмінний режим державного захисту для різних соціальних груп, 
забезпечуючи стійкість владної ієрархії. У давнину ухвалювалися і, власне, соціально-політичні 
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закони. Наприклад, фараон Ремзес II (XIII ст. до н.е.) ухвалив закони щодо встановлення кастової 
організації суспільства, вдосконалення апарату державної влади. Фараон Бокхор (VIII ст. до н.е.) 
ліквідував боргове рабство (вважається, що в подальшому дана норма була запозичена давньогре-
цьким законодавцем Солоном). 

Як правило, правителі встановлювали закони шляхом вивчення давніх звичаїв, консультацій 
із жерцями. Тобто давне законодавство в основному не запроваджувало нових порядків, а санкціо-
нувало приписи чинного звичаєвого права, норми поведінки, апробовані тривалою практикою. Оці-
нюючі кодифікацію Хаммурапі (1791 – 1749 рр. до н.е.), А.П. Лопухін, підкреслює, що вавілонсь-
кий цар «лише констатував наявний стан свого народу і навряд чи міг підняти його на вищу ступінь 
розвитку» [5, 307]. Але, напевно, законодавчий процес не відтворював традиційні норми в суто ме-
ханічний спосіб, а містив й активне творче начало, оскільки законодавці, врешті-решт, здійснювали 
своєрідний відбір звичаїв, надаючи силу закону лише тим із них, що відповідали інтересам держави 
і можновладців.  

Давній прообраз соціально-політичного проектування можна також побачити в розробці 
практичних керівництв, інструкцій із державно-політичних і військових дій. Ці пам’ятки політично-
управлінської думки були новаторські за формою і консервативні за змістом, бо вони синтезували 
наявний практичний досвід, визначали сукупність конкретних методів управління, потрібних для 
збереження чинного державного ладу.  

Становлення соціально-політичного проектування, крім того, проявлялося в створенні канце-
лярій – окремих підрозділів у структурі апарату державної влади, що забезпечували документальну 
підготовку ухвалення рішень, виникненні особливої категорії чиновників – державних писців, які 
спеціалізувалися на виконанні цієї праці. Перші форми письменності (клинописна, ієрогліфічна) 
мали дуже складний характер, оволодіння ними вимагало неабиякої підготовки. Це зумовлювало 
нечисленність писців, їх перетворення в умовах закритого, кастового суспільства в окрему корпо-
рацію з власними інтересами та цінностями.  

Елементи соціально-політичного проектування розвивалися в давньосхідну епоху дуже пові-
льно. Переважало репродуктивне мислення, орієнтоване на відтворення звичаєвих, традиційних 
зразків суспільних відношень. Інерційний характер суспільства зумовлювався, насамперед, тим, що 
за досягнутого рівня розвитку виробничих сил базовою соціальною формою життєдіяльності була 
малорухома та архаїчна громада (патріархальна, територіальна) – соціальний колектив сільськогос-
подарських виробників, що разом споруджували меліоративні системи, розчищали землі від лісу, 
оброблювали земельні ділянки та ін. Зазначений колектив утворювався в природній спосіб на під-
ґрунті спочатку кровної спорідненості, патріархальних кланових зв’язків, а згодом – спільного 
проживання, сусідства, колективного володіння засобами виробництва. Цей різновид соціальної 
спільності мав сталий внутрішній устрій, з авторитетними органами управління, з міцною дисцип-
ліною, що гуртували людей у боротьбі за виживання. Водночас сільські громади еволюціонували 
вкрай повільно, обмежуючи ініціативу особистості, утримуючи її в рамках вікових звичаїв і тради-
цій. Громадівці були зацікавлені в деспотії як в засобі організації спільної діяльності багатьох гро-
мад і захисту країни від нашесть зовнішніх ворогів. В свою чергу, і представники держави були за-
цікавлені в збереженні інститутів громадського врядування, використовуючи в своїх інтересах, 
сконцентровані в них, людські і матеріальні ресурси. В такий спосіб, утворювався «закритий», «за-
мкнений» тип соціальних відношень, що був здатний консервувати наявні соціально-політичній 
форми впродовж сторіч і, навіть, тисячоріч. 

Консервативна тенденція закріплювалася, до того ж, відповідним станом суспільної свідомо-
сті. Панували вірування про те, що деспотія нібито продовжувала небесний лад, державу богів, що 
дарували людям лад і порядок, надіславши на землю своїх синів-правителів. Як магічна сила, даро-
вана богами, сприймалися і досягнення людського духу, здатність людини замислювати і творити 
закони, технічні споруди, шедеври мистецтва. Так, згідно міфічних оповідей напівлегендарний пра-
витель шумерів Гільгамеш, давньоєгипетський архітектор Імхотеп та багато інших царів і зодчих 
отримали свої знання та вміння безпосередньо від богів. Кажучи по-іншому, раціональна думка, 
яка, нарешті, і визначала успіх конструктивних задумів давніх творців, не мала самостійності, а 
підпорядковувалася міфічно-релігійним поясненням та обґрунтуванням.  

У цьому плані не випадковий значний вплив служителів релігійного культу. По суті, декілька 
тисячоріч вони виступали провідними духовними виробниками, беручи безпосередню участь у тво-
рчому процесі, виступаючи його замовниками та цензорами, зосереджуючи в релігійних центрах не 



     2010                                                                                                     КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК 

 99 

лише матеріальні багатства, але і безцінний духовний досвід. Можна припустити, що саме жерці 
були першопрохідцями в освоєнні проектувальних можливостей людини. В політиці вони займали 
дуже сильні позиції, будучи неодмінними радниками правителів, а нерідко і виконуючи дану роль 
самостійно. Часом виникали серйозні політичні протиріччя між жрецьким станом і носіями світсь-
кої влади, що, до речі, сприяло появі паростків проектування в духовно-релігійній сфері. Напри-
клад, давньоєгипетський фараон Аменхотеп IV (1419 – 1400 рр. до н.е.), прагнучи позбутися залеж-
ності від жерців, провів релігійну реформу. Він відмовився від старих богів і припинив жертвопри-
ношення жерцям. Замість цього фараон оголосив себе сином єдиного Атона – бога сонця, прийняв 
нове ім’я Ехнатон («Милий Атону») і призначив себе самого верховним жерцем нового культу. Но-
ва релігія припинила своє існування невдовзі по смерті її творця, коли старій жрецькій знаті вдало-
ся повернути панівне становище в суспільстві. 

Ґенеза соціально-політичного проектування в країнах Давнього Сходу активізується в сере-
дині та другій половині I тисячоріччя до н.е. в зв’язку з появою та зміцненням ростків раціонально-
філософського осмислення соціально-політичних проблем. Зазначена тенденція проявляється в да-
вньоіндійському політичному трактаті – «Артхашастра» («Наука політики») – компендіумі прикла-
дних порад зі створення царства, підтримання в ньому порядку, захисті від посягань ворогів та ін. 
Автором цієї праці визнається брахман Каутілья – перший міністр царя Чандаргупти, що заснував в 
IV ст. до н.е. імперію Маур’їв. Трактат засновується на двох протилежних ідейних напрямках. Пе-
рший, традиційний, проводить ідею вищості брахманів, вказує царю на необхідність підпорядкову-
ватися дворцовому жерцю «як учень вчителю, як син батьку, як слуга пану» [1, 25]. Другий виражає 
ідею необмеженого самодержав’я, обґрунтовує вищу силу царських указів порівняно із законами 
релігії. Правитель повинний керуватися, насамперед, інтересами держави, її користю і може пору-
шувати релігійні обов’язки, якщо того вимагають обставини. Себто перевага віддається не ірраціо-
нальним релігійним догмам, а раціонально-утилітарним міркуванням. Проте останні майже не ви-
йшли за межі узагальнення практичного досвіду і не отримали самостійного теоретичного статусу. 
Отже, простір творчого замислення нових соціально-політичних форм мав вельми вузькі горизонти 
і, по суті, зливався з політичною практикою. 

Більш розвинені паростки соціально-політичного проектування формуються в Давньому Ки-
таї протягом VI – III ст.ст. до н.е. У цей період у китайському суспільстві розвиваються приватно-
власницькі відносини, зростає майнова нерівність, патріархальна громада трансформується в тери-
торіальну, поглиблюються соціально-політичні протиріччя і, нарешті, втрачається державна єдність 
(йдеться, про епоху Східного Чжоу (771 – 249 рр. до н.е.), коли Чжоуська монархія, що в попере-
дній період об’єднувала значну територію Китаю, розпадається на окремі, ворогуючі між собою, 
царства). У ході осмислення шляхів виходу з кризи виникає соціально-філософське, теоретичне 
знання, що, наслідуючи певні поняття та уявлення міфологічно-релігійних систем, у той же час за-
безпечувало вихід суспільної свідомості на якісно новий етап розвитку і утворювало раціонально-
теоретичну основу ідеального конструювання суспільно-політичних перетворень, звільняючи зами-
слення майбутнього від диктату практики.  

Цей процес відбувався поступово. Перші вчення були орієнтовані на збереження патріарха-
льних традицій, ідеалізували минуле і скептично оцінювали будь-які новації у державі. Так, Лао-
цзи (VI ст. до н.е.) бачив коріння суспільних проблем у порушенні «дао» (закону світової гармонії) 
внаслідок відходу від простоти первісних звичаїв, пробудження суєтних бажань, спробі спиратися в 
повсякденному житті на знання, а не на мудрість. Отже, для того, що забезпечити суспільні мир і 
злагоду, треба ухилятися від спотворення потоку «дао», космічних ритмів нескінченного виникнен-
ня та змінювання явищ буття. На підставі цього правителям рекомендувалося недовіряти нововве-
денням, не ухвалювати нових законів і дотримуватися принципу «увей» («недіяння»), тобто не 
втручатися в природний хід подій, що сам собою встановлює порядок. «Дао постійно здійснює не-
діяння, проте немає нічого такого, щоб воно не робило. Якщо знатні люди і правителі будуть його 
дотримуватися, то всі речі будуть змінюватися самі собою… Відсутність бажання дарує спокій, і 
тоді лад у країні сам собою встановлюється» [2, 126]. Ці положення спираються на вірну, по суті, 
здогадку про розвиток як універсальний принцип Всесвіту, але в них не враховується специфічний 
«діяльний» характер прояву цього принципу в бутті людини. Видається, що сам Лао-цзи, напевно, 
не дуже вірив в силу одного «недіяння», адже він закликав правителів також і до активних дій, 
спрямованих на відновлення минулих порядків (повернутися до життя на землі окремими селища-
ми, відмовитися від нових засобів праці, відучити народ від знань та ін.).  
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Консервативна орієнтація характерна і для Конфуція (551 – 479 рр. до н.е.). «Я передаю, а не 
творю; я вірю в давнину і люблю її» [2, 153]. Проте на відміну від «дотримання природності» в дао-
ському дусі, хоч можливо і несвідомо (або напівсвідомо) він, в кінцевому підсумку, перевищує тра-
диційні культурні моделі, розроблюючи новаторську програму активної морально-етичної діяльно-
сті як основи реалізації ідеалу держави як великої патриномії (сім’ї). Народом повинний правити 
«цзюнь-цзи» (благородний муж), який дотримується принципів «жень» (гуманності), «і» (справед-
ливості), «чжі» (знання) та «лі» (ритуалу). Філософ виступав проти законодавчої активності держа-
ви і твердив, що управління лише тоді буде ефективним, коли буде спиратися на відповідний мора-
льний фундамент. «Якщо керувати народом за допомогою законів і підтримувати порядок за допо-
могою покарань, народ буде прагнути ухилитися від покарань і не буде відчувати сорому. Якщо же 
керувати народом за допомогою доброчинності і підтримувати порядок за допомогою ритуалів, на-
род буде знати сором і виправиться» [2, 143].  

Для гармонізації суспільних відношень пропонувалося «виправити імена відповідно до дійс-
ності» («чжен мін»). Правитель, чиновник, батько, син повинні не лише так називатися, але і воло-
діти всіма якостями, мати всі права і нести всі обов’язки, що пов’язані з виконанням належних їм 
ролей. Зазначена вимога може інтерпретуватися як морально-етичне обмеження влади правителя, 
визначення його обов’язків перед суспільством. Крім того, вона може бути витлумачена як форма 
захисту привілеїв спадкоємної знатті від посягань представників розбагатілих, але неродовитих 
верств, що за чинним звичаєвим правом не мали права на владу. В книзі «Лунь юй» суть «чжен 
мін» розкривається у відповідь на питання чиновника вейського правителя Чу Гун-чже, що перше 
зробить Конфуцій, якщо правитель запросить його на службу. Між тим Чу Гун-чже не мав законно-
го права на владу, оскільки попередній правитель, Лін-Гун, заповідав її іншій людині – своєму сину 
Іну [2, 318 – 319].  

У світлі цього не дивно, що, мандруючи тривалий час різними областями Китаю, Конфуцій не 
знайшов охочих правителів, яки б взялися за реалізацію реформи з «виправлення імен». Інша при-
чина не сприйняття ідей мислителя за його життя – практичні труднощі виконання актуального за-
вдання епохи з об’єднання китайської держави шляхом застосування виключно моральних засобів 
без належного політико-юридичного підкріплення. Також виявлялася невідповідність між «консер-
вативністю» конфуціанської думки і інтересами правителів щодо скасування тих традицій, що за-
важали зміцнювати єдину центральну владу. 

Одним із перших на зазначене політичне замовлення відкликнувся Мо-цзи (пр. 475 – 395 рр. 
до н.е.). Він піддав критиці ідею «виправлення імен», вважаючи, що новим явищам соціального 
життя слід давати нові імена, а не приводити їх у відповідність зі старими. Завдання з творення но-
вого є завжди відкритим і не слід обмежуватися лише наслідуванням досвіду минулих поколінь. 
«… доброму з давнини треба наслідувати, але слід створювати і сучасне добре. Я хочу, щоб добро-
го ставало все більше» [2, 198].  

Водночас Мо-цзи не наважився цілком відійти від традиційного способу обґрунтування сус-
пільно-політичного ідеалу. Як і його попередники, він апелював до стародавніх часів, але робив це 
в дуже своєрідний спосіб, розглядаючи давнину як епоху бездержавності, коли між людьми пану-
вала ворожнеча, оскільки у кожного було своє розуміння справедливості. “Безладдя у Піднебесній 
панувало таке, як серед диких тварин. Зрозумівши, що причиною хаосу є відсутність управління і 
старшинства, люди обрали найдоброчеснішого і наймудрішого в Піднебесній і зробили його сином 
неба. Тільки син неба спроможний дати єдиний взірець справедливості, і відтоді в Піднебесній за-
панував лад” [10, 83 – 84]. Тобто ретроспективний метод застосовується не для захисту традицій, а 
для обґрунтування договірної концепції походження держави, з якої випливали нові революційні 
висновки.  

Найперше, заперечувалося заміщення державних посад за принципами кровної спорідненості, 
доводилася рівність всіх членів суспільства перед «божественним небом». І, по-друге, обґрунтову-
валося право і зобов’язання правителя визначати загальні зразки поведінки або закони, що мають 
на меті досягнення спільної користі всього народу. І, нарешті, здійснення «єдиного взірця справед-
ливості» зв’язувалося з жорсткою централізованою вертикаллю влади, за якої правитель самостійно 
вирішує, що правильно, а що ні, а підлеглі повинні з ним погоджуватися. Гарантувати же реаліза-
цію влади в уніфікованому, авторитарному режимі мали доноси громадян один на одного, а також 
система покарань і винагород. І хоч Мо-цзи зробив невеличке застереження про потребу виправля-
ти і наставляти «сина неба», якщо він скоїть помилку, фактично була сконструйована модель дес-
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потично-бюрократичної держави, що знецінювала вихідні положення щодо рівної участі народу в 
управлінні та обрання царя з числа найбільш гідних. 

Цей вузький інструментальний погляд на державу як своєрідну машину здійснення волі пра-
вителя був підтриманий і розвинутий легістами (Шень Дао (395 – 315 рр. до н.е.), Шан Ян (390 – 
338 рр. до н.е.), Шень Бухай (385 – 337 рр. до н.е.), Хань Фей (280 – 233 р. до н.е.) та ін.), що відки-
нули як непотрібні не лише ідеї Конфуція про морально-етичну складову «доброго врядування», 
але і думку Мо-цзи про обов’язок «сина неба» забезпечити спільну користь народу. Вища мета во-
лодаря – це захоплення гегемонії над усією Піднебесною. Першим кроком на цьому шляху мало 
стати підкорення власного народу, перетворення його в слухняне і дисципліноване знаряддя вико-
нання наказів верховної влади. Звідси конфуціанський образ «правитель – батько, піддані – діти» 
скасовувався, а замість нього на передній план виходила техніцистська модель державного управ-
ління, в який праця правителя з впорядкування народу уподібнювалася плавленню металу або праці 
гончара над глиною. Для забезпечення «творчої свободи» легісти радили царю не обтяжувати себе 
традиціями і звичаями, підкреслюючи, що «… хто йде наперекір давнині, не обов’язково заслуговує 
засудження, той, хто дотримується ритуалу, не обов’язково гідний схвалення» [2, 213 – 214]. Нато-
мість йому рекомендувалося вивчати конкретну обстановку в країні і на підставі точного розрахун-
ку встановлювати «фа» – репресивні та адміністративно-управлінські закони. При цьому він мав 
робити це одноосібно, не враховуючи інтереси, настрої та думки народу, який сприймався як паси-
вний, безсловесний об’єкт маніпуляцій.  

Вищевказані концептуальні положення були покладені в основу програми реформування цар-
ства Цинь (IV – III ст. ст. до н.е.), що передбачала зосередження всіє повноти влади в руках царя, 
налагодження територіальної вертикалі державного управління, підрив економічного та політично-
го становища родової аристократії, закріплення приватної власності, розділення великих сімей, 
введення кругової поруки, і, нарешті, заборону музики, танців, конфуціанських цінностей та всього 
іншого, що могло відволікти населення від вирощування зерна та військової справи. Дана програма 
спиралася на загальносоціальну потребу в консолідації країни, припиненні міжусобиць, а також на 
інтереси представників державного апарату і заможних громадівців, що прагнули ліквідувати пат-
ріархальні порядки. Власне, це пояснює чому, незважаючи на запеклий опір представників аристо-
кратії, конфуціанських учених, простих общинників та ін., вона поступово виконувалася, забезпе-
чуючи зміцнення влади цинських царів та їх зовнішньополітичні успіхи.  

У 221 р. до н.е. одному з них, відомому в історії під ім’ям імператора Цинь Шихуанді, вдало-
ся об'єднати під своєю владою всю територію Піднебесної. На вершині могутності він максимально 
здійснив легістські задуми, запровадивши надзвичайно жорстокий деспотичний режим врядування, 
що засновувався на залякуванні населення, масових стратах, переслідуванні інакодумців, похованні 
заживо конфуціанців, спаленні книг (спалювалося все крім хронік цинських царів, трактатів із сіль-
ського господарства, медицини та гадання). Перехід до насилля закономірно випливав із запере-
чення легістами прямого зв’язку між правителем і суспільством. «У результаті система управління 
замикається на собі і все більш пробує впливати на суспільне життя, на цей упертий «людський фа-
ктор» за допомогою фізичного насилля» – відзначив дослідник епохи легістів В. Малявин [6, 71]. 
Проте одноосібна влада, що ґрунтувалася лише на силі і терорі, виявлялася дуже крихкою.  

Майже відразу після смерті Цинь Шихуанді спалахнуло повстання, яке швидко охопило всю 
імперію. У 206 р. до н.е. спадкоємці померлого імператору програли і владу над китайською імпері-
єю здобула людина простого походження за іменем Лю-Бан, яка засновувала нову династію Хань. 
Представники цієї генерації стародавніх китайських імператорів засудили легізм і визнали конфуці-
анство як офіційну ідеологію. Проте в дійсності заперечувалися лише екстремістські елементи 
вчення легістів. Легістські зразки системи централізованого державного управління фактично збе-
рігалися і в подальшому, навіть, стали традиційними. Річ у тім, що, прагнучи ідеологічно зміцнити 
цю систему, імператор і його наближені вчені провели своєрідну «конфуціанізацію» легістських 
законів, зблизили «лі» та «фа», почали використовувати нормативи Конфуція та його послідовників 
для морального, а згодом і релігійного освячення законодавчої влади імператорів.  

Підсумовуючи викладене, відзначимо, що в суспільствах Стародавнього Сходу провідною 
рушійною силою становлення соціально-політичного проектування виступали панівні верстви 
(правителі, чиновники, жерці), зацікавлені в створенні держави, скасуванні тих традиційних родо-
племінних норм соціального життя, що заважали функціонуванню апарату державної влади. Перші 
зародки політичного проектувального мислення були пов’язані з організаційно-технічною думкою і 
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виражалися в міфічно-релігійній формі. Згодом поступово відокремлюються елементи і, власне, 
соціально-політичного проектування. Важливою віхою цього процесу стала боротьба між царями і 
жерцями за владу, і, як наслідок, початок вивільнення утилітарно-раціональних міркувань з-під 
впливу традиційних релігійних норм. Наступна визначна віха – поступовий вихід цих міркувань з-
під впливу практики, становлення філософсько-теоретичної основи соціально-конструктивної дія-
льності.  

Порівняно з іншими суспільствами Стародавнього Сходу у найбільш повній формі зазначені 
процесі відбувалися в Давньому Китаю, де у відносно стислий період часу були розроблені чисель-
ні соціально-філософські концепції і здійснені перші в історії масштабні експерименти з реалізації 
заздалегідь підготовлених, теоретично обґрунтованих, ідеальних замислів суспільно-політичних 
перетворень. У силу багатьох факторів (напевно, не останню роль відіграла жорстокість і нелюдя-
ність легістів, що до нині зберігається в пам'яті китайців) в подальші епохи соціально-політичне 
проектування в китайському суспільстві розвивалося дуже повільно. Пальму першості в цій сфері 
здобули європейці. Дослідження становлення соціально-політичного проектування в античному 
світі – тема нашої наступної статті. 
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SUMMARY 
The article is concerned the becoming of social political projecting in the ancient east epoch. The 

tenuous budding of ancient social projecting is investigated on the three levels: the field of public needs 
and interests, the sphere of philosophical concepts and the level of different perception forms. The special 
attention is paid to social political projecting in Chinese imperia in the period of legists.  

 

В. І. ДОДОНОВА  
ПОНЯТТЯ „ТЕКСТ”, „КОНТЕКСТ”, „ДИСКУРС” 

У ЛОГІКО-ЛІНГВІСТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ 
 

Серед популярних понять сучасної філософії особливе місце належить „дискурсу”, хоч воно і 
не має чіткого, загальноприйнятого визначення. Різноманітні автори наповнюють його власним 
змістом, відштовхуючись від наявності особистих уподобань. Серед філософів та лінгвістів, які до-
сліджували та досліджують проблему дискурсу є Н. Арутюнова, Ф. Бацевич, Т. Воропай, С. Гусєв, 
М. Димарський, Д. Дем’янков, А. Єрмоленко, В. Лук’янець, Ю. Лотман, С. Квіт, О. Кравець, А. Ка-
рась, А. Карпов, В. Красних, О. Кібрик, В. Міронов, Л. Озадовська, М.Попович, Ю. Степанов. В 
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філософії розповсюдження поняття дискурсу, дискурсивних практик пов’язується, насамперед, з 
працями М.Фуко „Слова і речі. Археологія гуманітарних наук”, „Археологія знання”, Ж. Деріда 
„Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук” тощо.  

Водночас, поряд з цим, за влучною характеристикою М.В.Поповича, „вільним та метафорич-
ним слововживанням” існує й інша традиція – логіко-лінгвістична аналітична, що своїм корінням 
сягає до творів Б. Расела „Людське пізнання, його сфера і межі”, „Містицизм і логіка”, Л. Вітгінш-
тейна „Логіко-філософський трактат”, Г. Райла „Філософські аргументації”, Дж. Л. Остіна „Як зро-
бити речі словами”, П. Стросона «Індивідуалії. Нарис з дескриптивної метафізики» та інш. У послі-
довників цієї традиції „введення терміна „дискурс” було вмотивоване технічними причинами і на-
було точнішого значення та певних евристичних функцій” [1, с.27].  

Тому метою даної статті є виявлення специфіки вживання понять „текст”, „контекст”, „дис-
курс” у межах зазначеної вище логіко-лінгвістичної традиції. 

Аналітична філософія розробила ряд проблем лінгвістичної семантики, основними поняттями 
якої стали „сигніфікат” (інтенсіонал, смисл) і „денотат” (екстенсіонал, референт). В контексті по-
шуку смислу обговорювалися такі проблеми як синонімія, значимість, аналітичність речень, роль 
смислу суб’єктного виразу у формуванні значення речень. Також актуальними були проблеми полі-
симії, тобто явища, коли у одиниці мови існує більше одного значення. Лексічна полісимія – здат-
ність одного слова служити для означення різних предметів і явищ дійсності. Між значеннями бага-
тозначного слова існує семантичний зв’язок, що виражається в наявності у них загальних елементів 
смислу – сем. 

Але, аналізуючи мову науки, аналітична філософія не приймала до уваги комунікативний ас-
пект мови, прагматичні умови комунікації і пов’язаний з ними суб’єктивний фактор. Наприкінці 40-
х років ХХ століття Людвіг Вітгенштейн звернувся до логічного аналізу буденної мови, яку спосте-
рігали в повсякденному функціонуванні. „Межі мого світу, – стверджував він, – обумовлені межа-
ми моєї мови”. Мова як активність, на думку Л. Вітгенштейна, є невід’ємною частиною життя. Він 
створює не лише лінгвістичну концепцію, але й концепцію світогляду. 

Л. Вітгенштейн вважав, що єдиною формою зв’язку людини з оточуючим природним і соціа-
льним середовищем є мова. Людина пов’язана зі світом й іншими станами: практично – коли щось 
створює або вживає; емоційно – коли відчуває певні почуття до інших людей; вольовими відно-
шеннями та інш. Проте теоретичне й інтелектуальне ставлення до світу вичерпується мовним від-
ношенням, або більше того, воно само є мовним відношенням. 

Інакше кажучи, картина світу, яку людина створює в своїй уяві, визначається мовою, її струк-
турою, її будовою, її особливостями [2, с.232]. Отже, світ людини – це світ його мови. Свого часу 
неокантіанці марбурзької школи наголошували на тому, що світ, як його розуміє наука, конститую-
ється в судженні. У Вітгенштейна зустрічаємо відголосок цієї ідеї, але з акцентом не на акт мислен-
ня, а на акт мовлення. Світ конституюється в мовленнєвому акті. Мова, на його думку, це гра, а 
значення слова є його використання. „Не шукайте смислу, а шукайте засіб використання” [3, c.186]. 
Звідси, значення слова не є конкретним або абстрактним смислом, а сукупністю всіх використань 
даного слова (мовних ігр).  

Таких мовних ігор нескінчена множина, як нескінчені способи використання слів, знаків, 
пропозицій. Множинність не є чимось фіксованим, даним раз і назавжди. Одні ігри народжуються, 
інші зникають. Будучи типом активності, мовні ігри складають частину життя. Завдання філософії 
полягає в описанні функції, що приписуються словам, комплексу правил тієї чи іншої гри, за якими 
завжди стоять реальні людські потреби. Можна припустити, що саме ідеї Л. Вітгенштейна надали 
поштовх для появи у 60-70-х роках дискурсивних практик.  

Логіко-лінгвістичні дослідження акцентують увагу на специфічних властивостях мови. Мова 
– це система знаків, які ми використовуємо для означення реально існуючих об’єктів. Слова мо-
жуть слугувати для створення образів, що адекватно віддзеркалюють дійсність, і великої розбіжно-
сті між образами, які виникають, коли ми говоримо, слухаємо, читаємо або пишемо, і реальним 
станом речей. Структурна лінгвістика Ф. де Соссюра розглядає мову не як відображення, але як 
джерело соціальної реальності для індивідів. Мова не може віддзеркалювати об’єктивно фіксовані 
значення соціальної реальності – їх просто не існує, вона сама, на думку Соссюра, створює власні 
значення. Тому різні мови і різні дискурси в одній мові завжди створюють свої власні сенси, що не 
зводяться один до одного. У процесі використання даних символів, відбувається не віддзеркалення, 
а саме конструювання світу, оскільки лінгвістичні конструкції здатні впливати на реальність, стру-
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ктуруючи певним чином бачення світу індивідом. Ф. де Соссюр підкреслює здатність інтра-
суб’єктивного контексту конструювати свій власний світ в однаковій для всіх дискурс-події. 
„Об’єкт зовсім не визначає точку зору, – писав він, – навпаки, можна сказати, що точка зору ство-
рює самий об’єкт; разом з тим, ніщо не упереджує нас про те, який саме з цих способів розглядан-
ня... найдосконаліший у порівнянні з іншими” [4, с.33.]. 

Таким чином, процес „онтологізації мови” актуалізував проблему тексту, а також похідні від 
неї проблеми зв’язку тексту і дискурсу, тексту і контексту. Почнемо з тексту. 

У „Лінгвістичному енциклопедичному словнику” текст (від лат. textus – „тканина”, „сплетін-
ня”, „з’єднання”) тлумачиться як об’єднана смисловим зв’язком послідовність знакових одиниць, 
основними якостями котрої є зв’язність і цільність. В семіотиці під текстом розуміється осмислена 
послідовність будь-яких знаків, будь-яка форма комунікації, в тому числі обряд, танок, ритуал. У 
мовознавстві текст – це послідовність вербальних (словесних) знаків [5, с.507]. Для філософа текст 
є „єдиною реальністю, з якою має справу аналітик. Структури, мова, логіка тощо є результат опису, 
формальної реконструкції норм, якими несвідомо керуються люди, продукуючи тексти. Текст ро-
зуміємо в широкому значенні слова, відтак текстами, наприклад, є споруда собору, створена худо-
жником картина або музичний твір” [1, С.28].  

Дійсно, текст і дискурс – досить близькі поняття, але якщо текст є результатом мовного про-
цесу, то народжується він під час певного дискурсу, і обидва феномени є видами соціально детер-
мінованої комунікативної діяльності. Однак, як наголошують лінгвісти, соціальна і прагматична 
обумовленість дискурсу значно вище, ніж тексту.  

Для розуміння герменевтичної процедури необхідно розрізняти поняття тексту і дискурсу. 
Під текстом у широкому значенні розуміємо структуру, що складається з елементів значення, єдно-
сті цих елементів та вираження цієї єдності; у вузькому значенні – єдність мовних знаків, які орга-
нізовані за нормами даної мови і є носіями інформації (Марія Зубрицька). Літературознавчий слов-
ник-довідник подає таке визначення дискурсу: це сукупність висловлювань, що стосуються певної 
проблематики, розглядаються у взаємних зв’язках із цією проблематикою, а також у взаємних 
зв’язках між собою. Одиницями дискурсу є конкретні висловлювання, які функціонують у реальних 
історичних, суспільних і культурних умовах, а у своєму змісті та структурі відбивають часовий ас-
пект, інтеракції між партнерами, що створюють даний тип дискурсу, а також простір, в якому він 
відбувається, значення, які він творить, використовує, репродукує або перетворює. 

Можемо сформулювати три рівні інтерпретації тексту. Філософський рівень передбачає ін-
терпретацію з точки зору відповідей на метафізичні запитання. Така інтелектуальна діяльність під-
дається типологізації лише за способом мислення, але не прив’язується до конкретного знання або 
досвіду культурної традиції, окрім самої мови і суб’єкта мислення; філософствування – це чисте 
міркування (філософська герменевтика Мартина Гайдеггера). Як правило, філософія безпосередньо 
не являє собою підстави для оцінки тексту. Вона готує ґрунт для розвитку тих чи інших філософсь-
ких стилів. 

Критично-філософський рівень окреслює наявність так званих критично-філософських сти-
лів, що є практичними дослідницькими методологіями, які пропонують ту чи іншу систему інтер-
претації тексту (теорія архетипів Карла Густава Юнга, структуралізм Ролана Барта). Цей рівень, з 
одного боку, пов’язаний з відповідним філософським обґрунтуванням, а з іншого – проектується на 
певну ідеологію.  

Ідеологічний рівень створює жорстку систему нормативів, висуваючи на перший план вимоги 
до тексту, а не потребує його зрозуміти. У цьому випадку дослідник відштовхується не від самого 
тексту, а від цієї нормативної системи, і береться до інтерпретації з готовою схемою (соціалістич-
ний реалізм, постмодернізм як фетишизований лібералізм). 

Переходячи далі до поняття дискурсу, зазначимо, що це слово походить від латинського сло-
ва „dicursus”, що означає „розбігання, біг у різних напрямках”. Поступово термін набуває різних 
значень, зокрема, в перекладі з англійської „discorse” означає „промова, міркування, бесіда”, з фра-
нцузької „discours” – „діалогічна промова (речь), публічний виступ”, в середньовічній латині вико-
ристовувалися значення „пояснення, довід, аргумент в суперечці, логічне (стройное) міркування”, а 
прикметник „дискурсивний” набуває значення „розсудливий, логічний, опосередкований” на відмі-
ну від чуттєвого, безпосереднього, споглядального. В словнику німецької мови Якоба і Вільгельма 
Гримм, що побачив світ у 1860 році, це слово має два значення: ”1) діалог, бесіда; 2) промова, лек-
ція”.  
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Більшість авторів починають свій аналіз із дефініції, яку дає Н. Арутюнова: „дискурс (від фр. 
Discours – мова) – зв’язний текст в його сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, соціо-
культурними, психолінгвістичними та іншими факторами; текст в аспекті подій; мова, що розгляда-
ється як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що бере участь у взаємовідносинах між лю-
дьми і механізмах їх свідомості (когнітивних процесах). Дискурс – це мова, занурена в життя, тому 
термін „дискурс”, на відміну від терміну „текст” не застосовується до стародавніх текстів, зв’язки 
яких з живою мовою не відтворюються безпосередньо” [5, с. 136-137].  

Як бачимо, однією стороною дискурс, на думку Арутюнової, повернений до прагматичної си-
туації, що залучається до визначення зв’язності дискурсу, його комунікативної адекватності, для 
з’ясування його імплікацій та пресуппозицій, для його інтерпретацій. Іншою стороною дискурс зве-
рнений до ментальних процесів учасників комунікацій: етнографічні, психологічні, соціокультурні 
правила і стратегії породження і з’ясування мови в тих чи інших умовах, що з’ясовують необхідний 
темп мови, ступінь її зв’язності, співвідношення загального і конкретного, нетривіального і загаль-
ноприйнятого [5, с. 137]. 

Коли поняття „дискурс” лише увійшло в лінгвістичну традицію, воно розумілося насамперед 
як усна мова, бесіда, діалог, текст, послідовне міркування. Однак в подальшому на перший план 
виступає така особливість дискурсу як комунікативна та історична складова, зв’язок з реальним 
часом, що вказує на характер соціальної активності, в який описується дискурс.  

У лінгвістичній прагматиці відомий спеціаліст Т.А. ван Дейк істотно розширив контекст дис-
курсу, використовуючи поняття контекстуальних макроструктур при дослідженні ролі власно соці-
альних факторів – таких як думки, настанови того, хто говорить і того, хто слухає, ідеологічні на-
станови (в засобах масової комунікації), етнічні забобони та інш. [7, с.41-49]. Таке тлумачення дис-
курсу передбачає нове розуміння мови, її місця в організації суспільства і людської життєдіяльності 
у взаємодії з оточуючим світом та інформацією, що надходить від нього. 

Текст і дискурс часто ототожнювалися, але спочатку була пара категорій текст і контекст, ма-
лося на увазі те, як сприймалася певна інформація людиною, на яку вона спрямовувалася. Саме 
контекст передбачає і комунікативні і соціальні складові своєї сутності. Звідси і суб’єктивізм по-
дання і сприймання інформації. Згодом зміст поняття контекст трансформувалося в поняття дис-
курс, з явно вираженими соціальними, ідеологічними і комунікативними важелями.  

Ю. Степанов так пояснював значення термінів „текст” і „дискурс”: текст можна визначити як 
зв’язну сукупність висловлювань, а дискурс – як „таке розширення, при якому з’являється і підкре-
слюється окрім лінійного розширення в актуальному часі (on line), його ідейне наповнення, його 
парадигматичний аспект (off line) – те, які класифікації об’єктів світу і які семантичні зв’язки між 
ними при даному розширенні встановлюються. Текст, наприклад, текст роману, є з такої точки зору 
саме текстом, зв’язною сукупністю висловлювань, а дискурсом роману буде картина світу, що 
створюється завдяки цьому тексту, включаючи ідеологію, уподобання автора, його симпатії й анти-
патії, підтекст, відношення до інших романів і, взагалі, до інших текстів” [8, с. 102]. 

Хоча, тріада понять „текст”-„контекст”-„дискурс” не є раз і назавжди заданою. Серед лінгвіс-
тів і філософів немає остаточної точки зору з приводу того, яке поняття є ширшим за обсягом чи 
контекст чи дискурс, та як вони між собою пов’язані. З цього приводу А.О. Карпов зауважує, що 
існує принцип, ”який можна назвати пан-контекстуалізмом – це розглядання під кутом контекстуа-
льності всього, що може бути пов’язано з дискурсом, включаючи не лише зовнішні, а й власне вну-
трішні фактори”. Далі він розмірковує, що „...смисл дискурсивного виразу створюється через інтер-
претацію його окремих складових фрагментів, але до неї не зводиться. Істотне значення має також 
їх специфічний зв’язок. Саме завдяки специфіки зв’язку, тобто типу синтезу, дискурс стає семіоти-
чною системою і набуває своєї дійсності в якості конкретного виразу того чи іншого смислу. Таку 
синтезуючу роль відіграють не тільки зв’язки безпосередньо в самому дискурсі, але також і зовніш-
ні зв’язки дискурсу з його оточенням, тобто контекстом. Більш того, внутрішні дискурсивні зв’язки 
між його складовими фрагментами теж можуть бути розглянуті під „контекстуальним” кутом, якщо 
розуміти контекст розширено, і як те, що включено в тіло дискурсу, і як те, що його оточує” [9, 
с.74]. Далі філософ зауважує на те, що поза контекстом дискурс беззахисний перед деструктивними 
силами комунікацій, тобто постійно реалізуємими можливостями несумісних інтерпретацій сказа-
ного, які намагаються розсипати його „смислову матерію” в суміш понять.  

 „Логіка тексту знаходиться в істотній залежності від контексту мовної (комунікативної) си-
туації, в якій цей текст фігурує як її складовий елемент” – пише С.С. Гусев [10, c.51]. В реальній 
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комунікації будь-який текст, що сприймається його отримувачем, оцінюється по тому, наскільки 
передане повідомлення сприяє або не сприяє досягненню індивідуальних і колективних цілей всіх 
учасників спілкування. „Досягнення взаємного розуміння приводить до встановлення певної схо-
жості в оцінках значень і смислів, які учасники комунікації приписують створюваним і приймає-
мим текстам. Тому логіко-семантичний аналіз комунікативних дій орієнтований на розгляд відно-
син між можливим світом, який виражає внутрішній стан ініціатора спілкування (світ А), і можли-
вим світом, що описує мисленнєві настанови тих, хто є отримувачем відповідного повідомлення 
(світ В)” [10, с.53]. Розуміння в даному випадку виражає здібність людини реконструювати можли-
вий світ інших учасників комунікації і сумістити його зі своїм. Для осмислення сутності комуніка-
тивних дій термін „контекст” відіграє дуже важливу роль. Цей термін досі не має якогось однозна-
чного тлумачення і використовується досить неоднаково. В якості одного із варіантів такого тлума-
чення можна визначити „контекст” як спосіб знаходження адресатом алгоритму, що дозволяє виво-
дити із безпосереднього запропонованих йому висловлювань їх неявно представлений, глибинний 
зміст (комплекс можливих наслідків) [10, с.54]. 

Якщо такий алгоритм є достатньо схожим у відправника повідомлення і його отримувача – їх 
можливі світи взаємодосягнуті. В такому випадку трансльований текст пов’язується всіма учасни-
ками комунікативної дії з однаковим контекстом. Складність полягає в тому, що сприймання і ро-
зуміння текстів, що використовуються в процесах міжлюдського спілкування, в багатьох випадках 
визначається і локальними умовами їх взаємодії. А самі ці умови часто впливають на людей неяв-
ним образом.  

Одним із перших, хто звернув на цю обставину увагу, був Дж. Л .Остін, ініціатор розробки 
теорії мовних актів. З його точки зору, об’єктом логіко-семіотичного аналізу повинні бути не спеці-
алізовані мови наукового пізнання, а природні мови, за допомогою яких відбувається повсякденне 
спілкування людей. Про це свого часу говорив Л. Вітгенштейн, акцентуючи увагу на вивченні не 
просто побутової мови спілкування, а навіть пропонував і сам вивчав дитячу мову. Дж. Л. Остін не 
раз вказував на те, що для розуміння використованих речень завжди важливо враховувати обстави-
ни їх промови. Наприклад, фраза „я тебе вб’ю” виражає різний зміст, якщо її промовити серйозно 
або шуткуючи. В зв’язку з цим, окрім „значення” висловлювань, що складає структуру повідомлен-
ня, Остін виділив і таку її характеристику, як „сила”. „Значення, на його думку, вказує на осмис-
лення слухачем того, що було сказано, тоді як „сила” визначає те, як варто розуміти сказане” [11, 
с.70]. Вочевидь, що обидві ці характеристики тільки в своїй сукупності визначають ступінь впливу 
передаваємого повідомлення на тих, кому воно адресовано. Особливу семантику в реальних формах 
людського спілкування мають і такі його елементи, як паузи комунікативного процесу, тимчасова 
його перерва. Всі такі елементи створюють неявний, вторинний, лише ймовірний контекст. Цей 
контекст майже ніколи не проявляється явним чином, але впевнено розпізнається людьми, що ма-
ють комунікативні навички.  

Будь-яка інформація завжди подається не безособово, її подають люди і сприймають люди, 
тому вона емоційно забарвлена, що свідчить про певне відношення до неї як з боку відправника, так 
із боку отримувача. Саме тому, на думку С.С. Гусева, „в різних комунікативних ситуаціях текст, що 
безпосередньо представляє зміст відповідного повідомлення, не просто описуваний стан речей в 
оточуючому середовищі, а й виражає відношення його автора до цього середовища, наміри зберег-
ти або змінити ситуацію, що склалася в даний момент” [10, с.55].  

Ілюструючи специфіку зв’язку контексту і дискурсу, А.О. Карпов виокремлює наступні осно-
вні види цих феноменів, таких як слабоконтекстний і сильноконтекстний дискурси, по відношенню 
до контексту інтрадискурсивний (внутрішній) та екстрадискурсивний (зовнішній), інтеріорізова-
ний, імплантований, конотативний, екзекутивний контексти. Отже, дискурс „увіходить не до прос-
тору мови, а до реалізації мовної компетенції в практиці мовлення... Під терміном „дискурс” розу-
міють не просто акт мовлення, а й ту конкретну ситуацію, той позамовний контекст, ті прямо неви-
словлені цілі і наміри, які цей акт мовлення супроводжують” [9, с.27]. З точки зору логіки, теорії 
аргументації і філософії науки важливим є з’ясування різниці між двома основними вживаннями 
мови: описом та оцінкою. На думку В. Івіна, у першому випадку відправним пунктом зіставлення 
висловлювання і дійсності є реальна ситуація і висловлювання виступає як її опис, що характеризу-
ється в термінах понять „істина”, ”хибність”. При другій функції висхідним є висловлювання, яке 
виступає як стандарт, перспектива, план. Відповідність ситуації цьому висловлюванню характери-
зується в термінах понять „добре”, ”погано”, ”байдуже”. Опис і оцінка є два стани, між якими без-
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ліч переходів. Як в науковій, так і у буденній мові, чистих описів та оцінок не існує, вони завжди 
змішані. Все це має враховуватися при вивченні багатоманіття „мовних ігор” або застосувань мови.  

Дискурс складається з речень або фрагментів, а зміст дискурсу часто, хоча і не завжди, кон-
центрується біля деякого „опорного” концепту, що має назву „дискурсного топіку” (В. Дем’янков). 
Логічний зміст окремих речень, – компонентів дискурсу – пропозицій – пов’язується логічними 
зв’язками кон’юнкції, диз’юнкції, імплікації. Розуміючи дискурс, інтерпретатор компонує елемен-
тарні пропозиції в загальне значення, поміщаючи нову інформацію, яка міститься в черговому ре-
ченні, що підлягає інтерпретації, в рамки вже отриманої, проміжної або попередньої інтерпретації, 
тобто: a) встановлює різноманітні зв’язки в тексті – анафоричні, семантичні (типа синонімічних і 
антонімічних), референціальні (віднесення імен і опису до об’єктів реального і ментального світу) 
відношення; функціональну перспективу (тему висловлювання і те, що про неї говориться) тощо; 
b) „занурює” нову інформацію в тему дискурсу.  

Також виділяється прикладний рівень дискурсу. В чисто технічному смислі дискурс означає 
письмовий, мовленнєвий і образний прояв будь-якого об’єкта явища (широке трактування дискур-
су), або комунікації(вузьке трактування). В цьому випадку відбувається аналіз промов, текстів, ін-
терв’ю, бесід, дебатів тощо.  

Р. Белл у книзі „Соціолінгвістика” в описові дискурсу, що лежить вище від рівня речення, ви-
окремлює три підходи: аналіз коду, аналіз тексту, власне аналіз дискурсу. Аналіз коду – це рівень 
мікролінгвістики, на якому увага концентрується лише не реченні й не стосується зовнішніх по від-
ношенню до нього зв’язків, які зчіплюють одне речення з іншим. Аналіз тексту – це рівень макро-
лінгвістики, на якому увага зосереджується на синтаксичному і семантичному механізмах, за допо-
могою яких речення поєднуються у зв’язний текст, тобто акцент ставиться на тексті, відношення 
між елементами тексту. Нарешті, власне аналіз дискурсу, де не просто вказуються механізми, за 
допомогою яких встановлюється логічна зв’язність тексту, а увага концентрується на мовних засо-
бах і функціях, які використовує носій мови, що бере участь у акті комунікації. Отже, дослідження 
дискурсу може розглядатися як зв’язуюча ланка між деякими дисциплінами і підходами, 
об’єднаними схожими, якщо реально не загальними устремліннями. 

Цей рівень аналізу Р. Белл називає соціолінгвістичним рівнем, тому що він потребує соціаль-
но-орієнтованих досліджень лінгвістів, або рівнем етнометодології. Науковий дискурс – це й певна 
мова науки, вироблена науковим співтовариством з метою пізнання певної сфери реальності, і певні 
правила користування цієї мови, які забезпечують породження, передачу й засвоєння знань в про-
цесі комунікативного спілкування. Тому терміни „дискурс” і „дискурсивна практика” з повним 
правом можуть використовуватись як тотожні.  

Отже, дискурс можна визначити як таке складне комунікативне ціле, в якому мова – несупе-
речливе осмислене міркування, представлене у вигляді тексту і звернене до іншого, виступає в єд-
ності суб’єктивних і об’єктивних сторін, а знання, об’єктивуючи інтерсуб’єктивний досвід, замкну-
те на суб’єкт комунікації і включає інтенціональні структури останнього. 

Резюмуючи матеріал, варто зазначити, що для повного та всебічного висвітлення предмета 
або явища треба враховувати всі моменти, важелі, особливості його опису в трьох вимірах: тексті, 
контексті, дискурсі. Якщо текст – це „чиста дошка”, по якій, за словами Джона Локка, „досвід ви-
писує свої письмена”, то контекст включає ці письмена в „світ символів” і „світ реальний речей” 
(Г.С. Сковорода). Дискурс же примушує працювати цей текст в конкретних історичних, соціокуль-
турних, психологічних, тобто екстралінгвістичних аспектах, створюючи своєрідний світ – світ реа-
льності, яка дуже часто межує з віртуальною реальністю. Це створення своєрідної картини світу, 
яка, певно, в умовах розвитку інформаційної цивілізації є більш реальнішою та актуальною, ніж 
сама об’єктивність. 

Слід зауважити, що логіко-лінгвістична, комунікативна та постмодерністські традиції в трак-
туванні тексту, контексту, дискурсу рухаються, в принципі, в одному напрямку, який не виключає 
позицій кожної з них щодо цього питання. Як методологічний інструментарій ці три поняття – 
текст, контекст, дискурс – налаштовують інтерпретатора на врахування не лише лінгвістичних, а й 
екстралінгвістичних складових існування і функціонування тексту в контексті, дискурсу – в тексті, 
контексту – в дискурсі.  
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SUMMARY 

The article is devouted to the question of interrelation of text, context and discurs in logical-
linguistic tradition of philosophy. There are specific and essence of language is analysed as a specific envi-
ronment, being foundation for becoming of text, context and discurs in the article. The author analysis the 
role of these categories as a methodological tool for the idea of both linguistic and social, philosophical 
problems. 

В. А. ЗУБОВ 
НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ЛОГИКА  ФОРМИРОВАНИЯ  

 

Изменения посткризисного социума актуализировало внимание исследователей к проблеме 
становлення нового формата мирового сообщества.  Определенный пласт анализируемых проблем 
рассматривался в работах А. Дугина[1], Л. Иноземцева[2],  М.Назаров [4], А.Уткина [6], 
Й.Фишера[7], Н. Фергюссонa  [8] и ряда других авторов. Опираясь на их разработки, попытаемся  
определить логику формирования нового мирового порядка, что и выступает целью написания дан-
ной статьи. 

Установившееся после распада СССР однополюсное доминирование (США) постепенно оспа-
ривалось как Европейским Союзом (ЕС), так и  Россией и Китаем. Мировой  экономический кризис 
создал предпосылки для создания новой архитектоники мира и обозначил новую конфигурацию  
мировых лидеров. Основной причиной необходимости переформатирования мира является резкое 
нарастание неэффективности системы глобального регулирования в последние десятилетия, что и 
вызвало глобальный финансово-экономический кризис. Начало 21 века ознаменовалось усилением 
новых социальных субъектов, что изменило  существующий геополитический ландщафт. До этого 
«Антантический мир» (США и страны Европейского союза) контролировали основные политиче-
ские и экономические процессы в мире. Геополитическая реальность основывалось прежде всего на 
экономическом доминировании западного мира, и прежде всего, Соединенных Штатов. Однако 
столкнувшись с финансовым кризисом западный мир оказался неспособным быстро найти эффек-
тивный выход из ситуации. Напротив, все надежды на облегчение или даже преодоление кризисной 
ситуации во всем мире оказались возложены на страны, лишь только последнее десятилетие начи-
нающие набирать экономическую силу – в первую очередь, на Китай. Усиление Азии, в частности 
Китая и Индии, а также других азиатских стран приведет в XXI веке к серьезному изменению гео-
политического пространства. В силу внутренних причин, прежде всего неграмотности населения и 
кастовой системы, Индия будет отставать от Китая, но оба государства приобретут значительный 
вес в международных делах, как самые густонаселенные и способные мобилизовать колоссальный 
экономический потенциал.  К 2020 году КНР, скорее всего, обгонит все экономики мира, за исклю-
чением США, а Индия оставит позади большинство европейских стран. Китай займет место Япо-
нии в качестве экономического лидера Азии. Атлантическая экономика по-прежнему останется 
наиболее цельным сегментом мировой хозяйственной системы, а Соединенные Штаты, Европа и 
Япония, весьма вероятно, будут доминировать в международных финансовых учреждениях. И тем 
не менее глобализация приобретет более отчетливые азиатские черты [3].  
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Глобализация привела к коренным изменениям в распределении влияния и возможностей, за-
ложив фундамент для нового мирового порядка двадцать первого столетия. После того, как будет 
преодолен мировой кризис, порядок вещей уже никогда не будет прежним. Запад – США и Европа 
– все еще будет находиться в состоянии относительного спада, в то время как развивающиеся стра-
ны Азии и Латинской Америки окажутся в числе победителей. Трансатлантический фокус амери-
канской международной политики, бывший до этого сам собой разумеющимся, постепенно уходит 
в прошлое Реакцией  США на снижение своего влияния в мире  является, в том числе, и  избрание 
первого афроамериканского президента, Барака Обамы. Но находясь в разгаре одного из тяжелей-
ших кризисов в истории, Америка доказала и себе, и миру свою  способность к адаптации. Продол-
жающийся сдвиг богатства и влияния с Запада на Восток даст толчок внутренней реорганизации 
культурно-политической перспективы Америки. Северо-восточные тихоокеанские государства – 
Китай, Япония, Южная Корея – уже стали самыми значительными кредиторами США, и их влияние 
будет расти и дальше в результате финансового кризиса. В обозримом будущем, величайшие воз-
можности для развития лежат в этом регионе, и, в силу как экономических, так и геополитических 
причин, Америка будет все чаще обращаться к Тихоокеанскому региону, таким образом снижая зна-
чение своей трансатлантической ориентации. 

Мировое сообщество поворачивается к будущему в лице глобализованного, «многополюсно-
го» мира. Стратегическая реорганизация мира идет в направлении консолидации крупнейших госу-
дарств и объединений в новые мировые структуры и организации. В противовес США и ЕС наби-
рают силу и политический «вес» такие объединения стран как ШОС (Шанхайская организация со-
трудничества – Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан) и БРИК (нефор-
мальное сообщество четырех стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай). Новый мировой порядок ра-
сширяет круг государств, определяющих его правила. Это  группа  государств, численность населе-
ния и потенциал ресурсов которых позволяют им оказывать влияние на глобальном уровне, а также 
те страны, которые достаточно уверенно приближаются к статусу мировых держав. Сюда относятся 
постоянные члены Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), а 
также возможные кандидаты на членство в случае его расширения (Бразилия, Германия, Индия, 
ЮАР, Япония). О том, что пора менять политическую и экономическую системы мира заявляют 
почти все основные  политические субъекты. Все чаще звучат идеи о том, что нельзя управлять ми-
ром из одной столицы и  те, кто отказываются это понять, лишь создают новые проблемы для себя 
и для других. Только реформирование мира сделает мир более справедливым и более безопасным, 
что невозможно в  условиях чьего-либо единоличного доминирования в какой-либо сфере. Новый 
мировой порядок проявляется и в  том факте,  что «Большую восьмерку» (G-8), некогда элитный 
клуб богатых промышленных стран, заменит на постоянной основе в качестве глобального эконо-
мического форума другое образование с более широким составом – «Большая двадцатка» (G20). 
Клуб G20 был создан в 1999 году и представляет 20 крупнейших экономик планеты – Аргентина, 
Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Ме-
ксика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Южная Корея, Турция, Соединенное Королевс-
тво, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз. Это решение отражает возрастающее зна-
чение Азии и некоторых стран Латинской Америки в мировой экономике. Их роль стала особенно 
заметной после того, как банковские системы США и многих европейских стран были поражены 
экономическим кризисом, начало которому положила невоздержанность на американском рынке 
ипотеки. G-8 будет по-прежнему собираться дважды в год и обсуждать вопросы безопасности. Од-
нако с практической точки зрения G-8 станет чем-то вроде «обеденного клуба», заседания которого 
будут прелюдией к работе более широкой группы. Эта группа и станет заниматься политическими 
и экономическими вопросами, которые прежде были прерогативой «Большой восьмерки». Самми-
ты  G-20 (19 стран + ЕС) подчеркивают, что неравенство между элитной группой западных (в пер-
вую очередь) держав и массой бедных стран сохраняется. Эксперты  не верят, что США с их месси-
анской идеологией и историей, которую они имели в ХХ столетии, спокойно и беспристрастно смо-
гут наблюдать за возвышением Китая, превращением его в крупнейшую экономику мира, укрепле-
нием ШОС, формированием китайской зоны влияния в Южной Азии и Индийском океане. Ясно, 
что нынешний кризис ускорит процесс формирования «постамериканского» мира, и по мере нарас-
тания такового озабоченность Вашингтона будет лишь усиливаться. Китай, уже сегодня восприни-
маемый как «второй полюс» нового многополярного мира, несомненно, будет строить свою внеш-
неполитическую идентичность на умеренном антиамериканизме (или, правильнее сказать, скепти-
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цизме в отношении США) [2]. Окончание холодной войны знаменовало переход от мира, в котором 
существовали «две Европы, но один Запад», к такому, где имеются «одна Европа и два Запада» (это 
выражение принадлежит французскому политическому аналитику Доминик Муази). Пока идея о 
«конце истории» получала в 90-е  года  подтверждение своей состоятельности, конкуренция двух 
моделей западной цивилизации выглядела если не естественной, то допустимой. Однако после рез-
кого падения политического, а теперь и экономического «авторитета» Соединенных Штатов, суще-
ствование «двух Западов» в мире, где формируется «новый Восток», причем гораздо более «вос-
точный» и гораздо более мощный, чем тот, что противостоял Западу в холодной войне, ставит но-
вые требования к функционированию и дальнейшему развитию мирового сообщества. 

Новый мировой порядок  формируется и под влиянием разрастания клуба ядерных держав. 
Помимо постоянных членов Совета Безопасности ООН, статус ядерных государств приобрели Ин-
дия, Пакистан, Северная Корея и де-факто Израиль. Иран осуществляет программу, возможной це-
лью которой является создание ядерного оружия. Из крупных держав оружием массового уничто-
жения обладают лишь пять членов СБ ООН и Индия, тогда как Германия и Япония настроены про-
тив вступления в ядерный клуб. ЮАР, имевшая ранее атомный арсенал, добровольно отказалась от 
него. Бразилия привержена своему безъядерному статусу, но осуществляет программу обогащения 
урана. Поскольку на долю РФ и США приходится сегодня 95% мирового ядерного арсенала [5], то 
ясно, что в этой сфере новые правили будут определяться этими странами и в первую очередь они 
будут касаться создания действенного механизма нераспространения ядерного оружия и предот-
вращения его соединения с терроризмом. Новый мировой порядок  предполагает  и установление 
конструктивного диалога с современным исламом, чтобы изолировать экстремистское меньшинст-
во сегодня  джихадисты представляют угрозу практически для всех крупных держав, хотя и в раз-
ной степени. Главной мишенью их атак, скорее  всего, останутся Соединенные Штаты. Считается, 
что от мусульман, проживающих на американской территории и хорошо интегрированных в обще-
ство, не следует ожидать агрессии. (Правда, в мае 2007 года на одной из военных баз США был 
раскрыт заговор террористов-самоубийц.) Потенциально проблема стоит еще острее в Великобри-
тании, России и Индии, тогда как во Франции и Китае она не столь драматична. Германия (несмот-
ря на значительное турецкое меньшинство ее населения), Япония, Бразилия и ЮАР не сталкивают-
ся с внутренней угрозой, исходящей от мусульман, хотя в Германии имели место инциденты, свя-
занные с агрессией извне [3].  

Проблема миграции  также обещает стать одной из главных в XXI веке и требует урегулиро-
вания на мировом уровне. По данным ООН, в мире насчитывается 200 млн. международных и  740 
млн. внутренных  мигрантов [9, 2]. «Факторы выталкивания», такие, как экономическая несостоя-
тельность, многочисленное подрастающее поколение и колоссальная по масштабам безработица, 
создают мощный стимул для исхода населения из развивающегося мира. С другой стороны, нехват-
ка рабочих рук в стареющих развитых обществах и дефицит там молодежи создают потребность в 
иммигрантах и служат мощным «фактором притягивания». Однако, поскольку миграционные про-
цессы все чаще осуществляются через нелегальные каналы, во многих странах нарастает ксенофо-
бия, раздаются призывы возвести на пути пришельцев более мощные барьеры.   

Требует упорядочения в новых координатах  и проблема обеспечения мирового сообщества 
энергоносителями. Утратив паритет с США времен холодной войны, Россия вернула себе статус 
великой державы, использовав свое положение крупнейшего поставщика нефти и газа на мировой 
рынок. Пять крупных государств, а именно Великобритания, Германия, Китай, Франция и Япония, 
в разной степени зависят от российских поставок и вынуждены учитывать это, выстраивая свои от-
ношения с Москвой.  По степени зависимости от импорта энергоносителей и сырья КНР, безуслов-
но, возглавляет список. В ближайшем будущем за ней последует Индия. Требуемый объем импорта 
неуклонно растет, и вся экономическая стратегия Китая, столь важная для сохранения социально-
политической стабильности, зависит от непрерывного притока ресурсов. Неудивительно, что зада-
чей внешней политики Пекина во все большей степени становится получение гарантий поставок 
энергоносителей и сырья из Африки. Образцовую самодостаточность в области энергоресурсов со-
храняет Бразилия, в то время как Соединенные Штаты остаются крупнейшим их импортером. Но, 
учитывая наличие в Америке собственных ресурсов (в частности, угля) и огромный потенциал 
энергосбережения, США находятся в несколько более выгодном положении, нежели их европей-
ские и азиатские союзники [3].  
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В многополярном мире Соединенные Штаты остаются самой могущественной державой: 
американские расходы на оборону примерно равны оборонному бюджету всех остальных стран, 
вместе взятых. Колоссальное влияние Америки бесспорно, но она больше не может навязывать 
свою волю. Крупные державы сотрудничают в разных областях на двусторонней и многосторонней 
основе, в том числе с Соединенными Штатами, особенно теперь, когда Вашингтон стал прислуши-
ваться к мнению партнеров и более охотно идет на взаимодействие с ними. В Белом доме обнару-
жили, что большинство, если не все стратегические проблемы необходимо решать коллективно. 
Остальной мир в свою очередь пришел к пониманию того, что решение любой глобальной пробле-
мы требует участия и одобрения США.  Так,  Барак Обама в своем выступлении на 64 сессии ООН 
отметил, что что США больше не собираются играть роль мирового жандарма и будут теперь со-
трудничать с другими странами, а не наводить порядок по всему миру. Президент США также по-
обещал отказаться от политики демократизации всего мира и уважать варианты демократии, сло-
жившиеся в авторитарных странах. Все это свидетельствует о возрастании  роли многосторонних 
контактов и переговоров с участием великих держав в решении конкретных проблем. Это и шести-
сторонние переговоры по ядерной программе Северной Кореи, и заседания «четверки» междуна-
родных посредников (ООН, Россия, США, ЕС) по ближневосточному урегулированию, и «иран-
ские» переговоры европейской «тройки» (Великобритания, Германия, Франция), которые идут при 
поддержке Вашингтона и с участием Москвы в качестве консультанта. В работе всех трех форумов, 
помимо великих держав, принимают участие и другие страны, и в каждом случае Соединенным 
Штатам принадлежит решающая роль.  Союзы или альянсы – это конкретные проявления много-
сторонних отношений, когда крупные державы связывают себя обязательствами по взаимопомощи. 
Из 26 стран – членов НАТО четыре – крупные державы. В Евросоюз входят Великобритания, Гер-
мания и Франция. Россия вступила в оборонный альянс с Арменией, Белоруссией, Казахстаном, 
Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. США заключили двусторонние договоры о гарантиях 
безопасности с Японией и Южной Кореей, а также подписали трехсторонний пакт (АНЗЮС) с Ав-
стралией и Новой Зеландией. Самым масштабным и активно расширяющимся альянсом является 
НАТО. Североатлантический союз эволюционировал из оборонного блока по сдерживанию агрес-
сивных устремлений и защите от них в организацию, обеспечивающую безопасность в пригранич-
ных областях и стабильность в тех регионах, откуда может исходить угроза, а также всюду, где ме-
стное население подвергается опасности насилия.   

Подводя итоги, отметим следующее. Характерным для  становления нового мирового поряд-
ка является многополюсность и стремление к равноправию таких политических субъектов как 
США, ЕС, Россия, Китай, G-8 («Большая восьмерка»),  НАТО, G-20  (“Большая двадцатка”). Уси-
ливается самодеятельная активность стран и регионов, бывших ранее в тени  политических гиган-
тов, и выступающих теперь с особенной позицией в мировой политике (Венесуэла, Иран, страны 
Персидского Залива). На смену противостоянию капиталистического Запада и  стран социалистиче-
ского блока пришел процесс противостояния глобалистов (США, ЕС, НАТО, Great-8, Great-20)  и 
антиглобалистов. Видимым является ослабление роли ООН и многие важные решения в мировой 
политике уже не регулируются этой организацией, что обусловливает необходимость ее реоргани-
зации 
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SUMMARY  
Article is devoted the analysis of formation of a new format of the world. The author investigates 

new world tendencies and structures which change shape of the modern world. 
 

О. В. РОДНИЙ 
ПОДВІЙНА СЕМАНТИКА СМІХУ 

 

Вивчення природи сміхової культури, що проникає в усі сфери людського життя, робить ак-
туальним її осмислення в якості міждисциплінарного уціліснювального феномена, якому властивий 
універсальний світоглядний характер. Саме тому сміх як філософський, естетичний, культурологіч-
ний, психологічний феномен здавна привертав і привертає до себе увагу дослідників. До проблеми 
сміху, комічного в різний час зверталися Платон, Аристотель, Т.Гоббс, Г.Гегель, І.Кант, З.Фрейд, 
А.Бергсон. У вітчизняній науці основними роботами з теорії сміху є дослідження М.М.Бахтіна, 
Д.С.Лихачова, В.Я.Проппа. Роботи сучасних дослідників (Л.Карасьов [7], М.Рюміна [14], 
О.Дмитрієв [6]) відзначаються цікавими, хоча й не безперечними, спостереженнями з природи смі-
ху, його філософського й соціологічного значення. 

У даній статті здійснюється спроба узагальнення деяких основних положень, що стосуються 
семантики сміху в сміхової культурі Середньовіччя й Відродження. 

Більшість дослідників сходяться в думці, що можна розрізнити два основних роди сміху: 
«По-перше, це сфера безпосередньо-публічного, масового сміху в складі історично ранніх, у тому 
числі архаїчних, обрядів, де особистість ще не відокремлювала себе (ні в думках і почуттях, ні в 
поводженні) від соціального цілого, якому належала безроздільно. Подібний сміх мав обов'язковий 
"запрограмований" характер. По-друге, це область сміху особистісного, індивідульно-ініціативного 
й тим самим непримусового...Мова тут іде про сміх, що виникає з    безпосередніх    імпульсів    
окремих    людей,    у    їхньому індивідуальному спілкуванні» [18, с. 177]. 

Подібно цьому В.Я. Пропп також розділяє сміх на два роди: «глузливий сміх» та інші види 
сміху. До другого виду сміху він відносить сміх добрий, злий, життєрадісний, обрядовий і розгуль-
ний. Розходження двох видів сміху, на думку В.Я. Проппа, полягає в тім, що один містить у собі 
глузування, а іншого цього глузування не містить [11, с. 124-125]. 

Після того, як Аристотель визначив комедію як «наслідування [людям] гіршим, хоча й не у 
всій їхній підлості», а смішне – як «певну помилку й каліцтво, але безболісне й нешкідливе» [1,         
с. 650], дослідження  комічного  припускає  якісь  недоліки  або протиріччя об'єкта комічного й, 
отже, глузування над ним.  

Якщо йдеться про смішне, котре припускає індивідуалізовану й психологічну реакцію на об'-
єкт, що викликає сміх, то подібний підхід є виважений. Але є сміх, що не припускає якісь недоліки 
або протиріччя об'єкта. Це, насамперед, – ритуальний сміх, що сягає своїми коріннями до архаїчної 
традиції й пов'язані з ним різні культурні явища, у тому числі «карнавальний сміх». Як вірно від-
значає В.Я. Пропп, сміх цього роду повністю позбавлений моментів глузування, або, принаймні, 
тільки слабко пов'язаний з ними. 

Протягом багатьох століть подібний рід сміху й пов'язані з ним культурні явища перебували 
поза полем зору дослідників комічного. Мова йде про типові для архаїчних культів родючості глу-
зуваннях, про ритуальну пародію, ритуальне посоромлення й осміяння вищої сили, про середньові-
чний «карнавальний сміх», викликаний такими «блюзнірськими» образами, як п'яна дівчина, яка 
грає роль Богоматері, блазень замість єпископа, злочинець на царському троні, осел у храмі. Зреш-
тою, йдеться про літературні образи, пов'язані з вищевказаними культурними явищами, тобто про 
сферу фізіологічного комізму, про різноманітні мотиви їжі, відверті словесні лайкиі, про різного 
роду пародії і травестії Священної книги: «протягом століть історики культури не знали, що робити 
із цією сферою: вони або обходили її, або засуджували, або виправдували як якусь нижчу форму 
комізму, що служить підступом (а іноді й прикриттям) для форм більше високих – витончених, при-
стойних, цивілізованих і, так сказати, більше благовидних» [9, с. 154]. 

У зв'язку з дослідженнями такого роду комічного О.Я. Гуревич [4] влучно відзначає вплив 
роботи М.М. Бахтіна на вивчення таких середньовічних культурних явищ, як карнавал, народна мі-
стерія й комедія, пародія й т.і., незважаючи на те, що він критикує істотний розрив між філософсь-
кою концепцією карнавалу М.М. Бахтіна й історично існуючим карнавалом. 
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Подібно цьому Ю. Манн, указуючи на те, що концепція карнавалу М.М. Бахтіна описує «дух 
карнавалу, ідею карнавалу», а не його конкретні прояви, проте пише: «одна із заслуг теорії Бахтіна 
складається у виправданні тої області смішного, котра зветься грубою комікою…» [9, с. 156]. 

Додамо, що крім М.М. Бахтіна, розділяючи з ним теоретичний пафос і ґрунтуючись на більше 
конкретних матеріалах (фольклор, сільськогосподарських святах і античній літературі), В.Я. Пропп 
і О.М. Фрейденберг звертають особливу увагу на сферу комічного, котра перебувала поза полем 
зору класицизму і його продовжувачів. Спільність уваги й висновків дозволяють об'єднати їх в одну 
групу, протиставивши їхньому погляду прихильників класицизму на комічне. 

Одним із прикладів, що показують розходження точок зору між цими вченими, з одного боку, 
і класицизмом і його продовжувачами, з іншої, є розходження думок  Г.Гегеля і О.М. Фрейденберг 
про комедію Аристофана. Так, наприклад, у комедії Аристофана Гегель бачить, насамперед, етичну 
й політичну критику, спрямовану на сучасне йому суспільство: «але особливо любить Аристофан – 
забавнийшим і разом з тим найглибшим образом – віддавати на осміяння своїм співгромадянам ду-
рість демосу, шаленості його ораторів і державних діячів, безглуздості війни» [3, с. 600]. 

На відміну від Гегеля, О.М. Фрейденберг звертає увагу на іншу сторону комедії Аристофана: 
«Але от перед нами древня аттична комедія. На неї прийнято дивитися як на політичну й у творах 
Аристофана бачити сатиру на владу. Але мене нескінченно дивує в Аристофані саме його безбож-
ництво, що відкрито знущається із всіх форм релігії й влади» [17, с. 492-493]. 

Чому такі різні підходи до комедії Аристофана? Справа в тім, що структура комічного, що є 
«джерелом сміху», у ту або іншу історичну епоху не може не відбивати певне ставлення до сміху. В 
античності й Середньовіччі в сміху був відбитий культурний знак, значення якого перебуває поза 
полем зору людей Нового часу, котрі вважають сміх, насамперед, «індивідуально-ініціативним». 
Сміх того часу має, крім знаковираження радості, тотожного сміху, інший культурний знак, і тому в 
очах людей сучасної епохи цей знак здається неіманентним сміху: «Щоб вирішити питання про ри-
туальний сміх, потрібно зовсім відмовитися від нашого поняття комічного. Ми сміємося не так, як 
сміялися колись» [12, с. 178-179]. Головна відмінність сміху такого роду від сміху в нашій концеп-
ції лежить у сфері прагматики, тобто стосується функціонування сміху як сукупності знаків і сим-
волів культури, і особливості такого сміху обумовлені міфологічними поданнями про його природу. 

О.М. Фрейденберг, вивчаючи античні матеріали, приходить до аналогічного висновку. Аналі-
зуючи семантику сміху в «Іліаді» й «епічному Гімні» до Деметри, вона відзначає, що сміх у цих те-
кстах «означає світлий початок, запліднення, народження – любов – ''життя"».  Поряд із  цим  вона 
додає,  що  семантика сміху-запліднення вже «пережила казуалізацію» [15, с. 75]. 

Розглядаючи процес, у якому сміх здобуває знак запліднення, О.М. Фрейденберг стверджує, 
що цей процес зводиться до «допонятійного», міфопоетічного мислення. На думку дослідника, мі-
фопоетічне мислення є не етичним, а «семантичним» (під терміном «семантика» вона має на увазі, 
насамперед, «систему образних подань»). Якщо порівняти теорію О.М. Фрейденберг із теорією  
В.Я. Проппа, то, на наш погляд, вона, з одного боку, уточнює моменти семантики сміху, які, хоча 
вже відзначені  В.Я. Проппом, але недостатньо розвинені, і розширює коло застосування сміху зі 
знаком життя, з іншої. 

Уточнюючи обсяг означуваного знака «життя», О.М.Фрейденберг відзначає, що сміху відпо-
відає не стільки саме життя, скільки смерть, що переходить у нове життя: «міф, створений суб'єкт-
об'єктними поданнями, завжди має суб'єктів такого ж руйнування й нападу (словесного та дійсно-
го), як і об'єкт міфу. Це звірині, або рослинні, або людиноподобні "скверни", – фармаки по су-
ті. . . Вони просто суб'єкт насильства, неподобства, сорому, лайки, нечестя. Міфологічний комізм 
полягає в тимчасовому  пануванні  цієї  негативної  сили:   коли  ж  вона супроводжується побої-
щем, загибеллю й сміхом, . . .  у цей час народжується нова позитивна сила. . . .  "Комічна" лінія [мі-
фу –О.Р.] являє собою аспект смерті, що переходить у нове життя» [15, с. 9]. 

Тому «міфологічні компоненти комічного, – пише  О.М. Фрейденберг, – складаються з мета-
фор, що передають образ "життя" на перевалі від смерті до нового народження» [15, с. 92]. Поряд із 
цим вона, як і В.Я. Пропп, підкреслює, що міфологічний комізм і його образи, які виражають 
(«скверни») позбавлені моменту глузування, навіть навпаки, вони – серйозні. Міфологічний комізм 
і його комічні компоненти зводяться до архаїчних уявлень про подвійність світу й усього сущого. 
Досліджуючи пародію в древній комедії, О.М. Фрейденберг підкреслює, що вона являє собою не 
етичну, а семантичну й пізнавальну категорію: «Двуєдиний світ постійно й у всім мав дві колії 
явищ, з яких одна пародіювала іншу. . . .  С о н ц е  с у п р о в о д ж у в а л о с я  т і н н ю ,  н е б о  –  з е м -
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л е ю ,  " с у т ь "  –  п р и м а р о ю ,  і  " ц і л е "  д о с я г а л о с я  т і л ь к и  п р и с у т н і с т ю  ц и х  д в о х  
р і з н и х  п о ч а т к і в »  [ 1 6 ,  с . 3 4 5 ] .  

Як складник двочлена, пародійний двійник зі своїм «серйозним супротивником» становить 
«двуєдиний світ». У цьому випадку сміх, що викликається  цим пародійним двійником, показує 
процес циклічної зміни одного з протилежних  початків іншим, виражає «двуєдиність» усього су-
щого. Що стосується опозиції «життя – смерть», то комічні образи й сміх, які супроводжують 
«смерть, що народжує життя», виконують «серйозну» функцію, намічаючи перехід від смерті до 
життя, котрий, по своїй суті, – не лінійний, а циклічний. 

Розглядаючи російські сільськогосподарські свята, які містять різного роду обрядові вбивства 
й похорони, що супроводжуються сміхом, і подібні їм явища (розтерзання, утоплення й спалення 
ляльок або опудал), В.Я. Пропп згадує про вищевказану магічну силу сміху: «за народним поглядом 
сміху приписується не тільки здатність супроводжувати життя, але й створювати, викликати її в 
самому буквальному значенні цього слова» [12, с. 101]. 

Поряд із цим В.Я. Пропп у тій або іншій мірі обмежує цю магічну силу ритуального сміху 
сільськогосподарськими святами: «релігія вмираючого й божества, що воскреє, у своїх основах є 
релігія землеробська: воскресіння божества, яке вмірає і воскресає, знаменує воскресіння до нового 
життя всієї природи після зимового сну» [11, с. 136]. На відміну від В.Я. Проппа,                           
О.М. Фрейденберг убачає сміх з архаїчною семантикою не тільки в античних текстах і обрядах, але 
й у пародіях на церковні служби й літургію, широко розповсюджені у всій  Західній Європі в добу 
Середньовіччя та Відродження. Вона стверджує, що в цих пародійних обрядах простежується «ар-
хаїчний зв'язок пародії із самим священним» [17, с. 492]. 

Як О.М. Фрейденберг, так і М.М. Бахтін зводять різного роду «свята карнавального типу» до 
архаїчної традиції. Бахтін вбагає у карнавалі традицію римських сатурналій: «традиції сатурналії не 
переривалися й були живі  в середньовічному карнавалі» [2, с. 10]. На його думку, середньовічний 
карнавал підготовлений «тисячоріччями розвитку більш давніх сміхових обрядів». Відповідно до 
цього у святковому сміху карнавалу «було ще живе ритуальне осміяння божества найдавніших смі-
хових обрядів» [2, с. 16]. 

Що стосується архаїчної семантики сміху, то М.М. Бахтін бачить її, головним чином, у гроте-
скному образі тіла, що йде своїм походженням у гротескну архаїку: «одна з основних тенденцій 
гротескного образа тіла зводиться до того, щоб показати два тіла в одному: одне – те, що народжує 
й відмирає, інше – те, що зачинається, виношується, народжується» [2, с. 32]. Досліджуючи мотив 
обжерливості, бенкету, злягання, зачаття, народження, пожирання, випорожнення й т.п., тобто мо-
тив «тілесного низу» у карнавалі й подібних з ним святах, М.М. Бахтін показує, що сміх з архаїч-
ною семантикою корениться в цих святах і освячується традицією. 

Якщо архаїчний і античний періоди закріплюють за сміхом статус знака життя й відроджен-
ня, то християнське Середньовіччя оформлює його семантику блюзнірськими образами: «у працях 
видних мислителів Середньовіччя християнська культура ґрунтувалася на протиставленні святості 
й сатанинства. Сміх пов'язаний з ідеєю демонічної   гордості,   тому що   припускає   перевага  над 
тим, що осміюється. Уявлення про спотворений, бісівський світ сполучили як грізні, так і комічні 
риси, але святість виключала сміх» [5, с.5]. 

Ставлення християнського Середньовіччя до сміху характеризується суперечливістю супере-
чливе й складністю. Християнське Середньовіччя, як відзначає О.M. Панченко, пов'язує сміх (зок-
рема, так званий «голосний сміх», «регіт») з дияволом: «"сміх до сліз" прямо ототожнюється з бі-
сівством. Це була сильна й стійка традиція. Через сторіччя після того, як Древня Русь відійшла в 
царину переказу, народна фантазія продовжувала малювати пекло як місце, де грішники "виють у 
жалі", а їхні стогони перекриваються розкатами диявольського реготу» [10, с.80]. 

У добу Середньовіччя різного роду свята, що супроводжувалися «розгульним сміхом», три-
вали й, зрештою, вижили. Ці свята або легально, або напівлегально відзначалися, а деякі свята пе-
ретиналися з календарними святами церкви. Цей процес виживання й адаптації свят, які укорінені в 
архаїчне язичество, становить аналог моделі трансформації язичницької  культури при християніза-
ції Древньої Русі, котра описується Ю.М. Лотманом і Б.О. Успенським: «1) Зберігається глибинна 
структура, що склалася в попередній період, однак вона піддається рішучому перейменуванню при 
збереженні всіх основних старих структурних контурів. У цьому випадку створюються нові тексти 
при збереженні архаїчного культурного каркаса; 2) змінюється сама глибинна структура культури. 
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Однак і змінюючись, вона виявляє залежність від усталеної раніше культурної моделі, оскільки бу-
дується як "вивертання її навиворіт", перестановка складників зі зміною знаків» [8, с. 344]. 

Як приклад взаємодії «нової» і «старої» культур ці автори розглядують проникнення дохрис-
тиянських язичницьких подань у культурну систему християнства. Язичницькі боги, на їхню думку, 
піддаються подвійній трансформації: «з одного боку, вони можуть ототожнюватися з бісами, за-
ймаючи в такий спосіб негативне, але цілком узаконене положення в системі нової релігії. З іншого 
боку, вони ж можуть поєднуватися з їх християнськими святими, які їх заміщують функціонально» 
[8, с. 344-345].  

Подібно цьому сміх з архаїчною семантикою також піддається подвійній трансформації. З 
одного боку, архаїчна семантика сміху, замінюючись християнською, поєднується з нею. Семанти-
ка «відродження» архаїчного сміху, поєднуючись зі знаком «відродження Христа», активується в 
християнських святах. Наприклад, в образі «крашанки», що символізує відродження Христа, спо-
лучаються архаїчна й християнська семантика сміху. Мотив «жвавого яйця», вживання якого схо-
дить до язичницьких часів, злившись із християнським образом, поширився в декількох видах апо-
крифічної легенди. Така легенда, у свою чергу,  сполучає у собі  елементи і  народної,  і  офіційної 
культур. З іншого боку, християнська ідеологія, вибачаючи в семантиці сміху диявольський, при-
наймні, «нечистий» початок, уважає його об'єктом очищення. 

Таким чином, різного роду свята, що супроводжувалися «розгульним сміхом» і закінчувалися 
«обмиванням» як очисним обрядом, показують ту позицію, яку займає сміх з подвійною семанти-
кою. З одного боку, християнське Середньовіччя, адаптуючи архаїчну семантику сміху, створює 
свою символіку, а з іншого боку, – пов'язуючи сміх з «нечистою силою», – надає йому знак диявола 
і піддає його очищенню. У результаті цього в період Середніх століть сміх став рецепцією  з по-
двійною семантикою, і ця традиція продовжувалася в епоху Відродження. 

Сміх, так чи інакше, коріниться в архаїчних святах, і його подвійна метафора або свідомо, або 
підсвідомо проявляється в обрядах різного роду. Підкреслимо, що семантика цієї подвійної мета-
фори закріплена за традиційною стійкою формою різного роду свят. Тим або іншим способом в 
епохи Середньовіччя й Відродження семантика подвійної метафори сміху визначає ставлення до 
сміху, і таке ставлення більш-менш впливає на структуру комічного в сміховій культурі. У даному 
контексті предметом дослідження повинні стати комічні коди в різних періодах розвитку європей-
ської сміхової культури і, насамперед, перехід від «карнавальної» семантики сміху (смерть – наро-
дження) до «маскарадної» (гра). 
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SUMMARY 

Semantics of laughter in a middle Ages ande Renaissance humorous culture is examined; the mutual 
relation of archaic, reviving, laughter with christian, clear one is analyzed. 

 

О. В. КРАСНОКУТСЬКИЙ 
МЕХАНІЗМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 

 

Статус державного службовця передбачає широке коло повноважень, пов’язаних із правом і 
обов’язком здійснювати регулювання в різних сферах життєдіяльності соціального організму краї-
ни. Володіючи широким колом повноважень, суб’єкти державної влади повинні нести і соціальну 
відповідальність за доцільне їх використання. Осмислюючи шлях виходу нашої країни з соціально-
економічної кризи, руху української держави від незалежності де-юре до незалежності де-факто, 
слід визнати соціальну відповідальність як фактор, що оптимізує діяльність державної влади на 
благо суспільства й держави. Тому все виразніше постає проблема осмислення соціальної відпові-
дальності державної влади в сучасній Україні в цілому і механізму такої відповідальності зокрема, 
що сприятиме підвищенню ефективності державної влади, а також державної служби як публічно-
правового інституту. Пропонуємо свій погляд на дану проблему. 

Спочатку звернемося до самого поняття “механізм”, яке походить з механіки. Багато дослід-
ників використовують його при аналізі суспільного життя і як термін, що позначає динаміку соціа-
льних процесів, і як категорію [1-7; 9-12; 14-15]. Набуваючи права категоріального членства в сус-
пільних науках, “механізм” виконує роль абстракції, доступної розумінню своєю емпіричною по-
пулярністю і, головне, корисної тим, що надає можливість переносити елементи реальної моделі 
механізму на соціальну практику, добудовуючи в ній відсутні ланки й виявляючи необхідність ін-
тенсифікації вже існуючих.  

Спроби понятійного визначення “механізму” зазвичай починаються з посилання на його бу-
дову, яка незмінно передбачає сукупність організованих у систему елементів [4, 65; 12, 52; 13, 214; 
14, 55]. При цьому дослідники відмічають рухливість структури механізму, яка не може бути раз і 
назавжди даною. Для досягнення однакових цілей в різних соціальних середовищах і в різний час 
може бути використана неоднакова сукупність утворюючих механізм елементів. 

Істотною характеристикою механізму, на яку звичайно вказують фахівці, є взаємодія сторін 
процесу, що їх регулює механізм. Також функціонування механізму передбачає взаємодію і взає-
мовплив не тільки складових частин об’єкта, на який спрямована взаємодія, але й самих елементів 
механізму між собою, елементів механізму – з одного боку, структур суб’єкта та об’єкта взаємодії – 
з іншого, суб’єкта і об’єкта один з одним [14, 56]. Крім того, у механізмі, як відмічають дослідники, 
потрібно відрізняти об’єктивну й суб’єктивну основи [7, 85-87]. Суб’єктивна основа полягає в тому, 
що конструювання соціальних механізмів відбувається людьми, їх групами. Але даний процес про-
тікає в умовах дії об’єктивних законів суспільного розвитку, що і зумовлює наявність об’єктивної 
основи механізму. 

Найчастіше дослідники в своїх роботах згадують про такі ознаки соціального механізму [4, 
65; 5, 21; 7, 85-87; 14, 56]: а) наявність у ньому сукупності елементів; б) рухливість структури; в) 
сувора ієрархія провідних елементів; г) організація елементів у систему і як її обов’язкові ознаки – 
взаємодія та взаємообумовленість елементів; д) наявність декількох систем; е) здатність накопичу-
вати робочу енергію, перетворювати її в необхідний вид; є) спроможність посилювати й передавати 
первинний імпульс; ж) сукупний вплив елементів механізму на соціальний об’єкт із метою досяг-
нення певних результатів; з) багатофункціональність призначення; и) взаємодія з суб’єктом і 
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включення в об’єкт впливу; і) залежність ефективності дії механізму від його відповідності законам 
суспільного розвитку.  

На підставі цих ознак соціальний механізм зазвичай визначається як “…цілеспрямований 
вплив організованих у систему елементів на соціальні об’єкти, який посилює волю першосуб’єкта і 
спонукає всіх суб’єктів до суспільно схвалюваної діяльності” [14, 57]. При цьому дослідники під-
креслюють, що роль елементів механізму можуть виконувати ідеї, норми, закони, санкції, заходи 
соціальних інститутів і самі інститути, а також форми прямої і непрямої демократії. Під першо-
суб’єктом у такому випадку розуміється безпосередньо народ, який проживає на певній території, у 
відповідній країні. Вважаємо, що дане визначення соціального механізму дає чітке й ясне поняття і 
про механізм соціальної відповідальності державної влади. Оскільки “цілеспрямований вплив орга-
нізованих у систему елементів на соціальні об’єкти” (суб’єкти) є не що інше, як цілеспрямований 
вплив організованих у систему структурних елементів соціальної відповідальності на соціальні 
суб’єкти – суб’єкти державної влади та її об’єкти. І такий цілеспрямований вплив здатний посилити 
соціальну волю першосуб’єкта – політично організованого народу і спонукати всіх інших соціаль-
них суб’єктів, у тому числі й самих суб’єктів державної влади, до суспільно схвалюваної діяльності. 
Тому під механізмом соціальної відповідальності державної влади будемо розуміти цілеспрямова-
ний вплив організованих у систему структурних елементів соціальної відповідальності на суб’єкти 
державної влади та її об’єкти, який посилює волю першосуб’єкта – народу і спонукає всіх суб’єктів 
до суспільно схвалюваної діяльності.  

Структурні елементи соціальної відповідальності – це, насамперед, свобода вибору варіанту 
поведінки суб’єктом відповідальності, який має свободу волі; інстанція відповідальності; соціальні 
норми, що закріплюють і регламентують відповідальність; підстави відповідальності; причинно-
наслідковий зв’язок між поведінкою суб’єкта відповідальності й наслідками цієї поведінки; конт-
роль і оцінка поведінки суб’єкта відповідальності; можливість несприятливих наслідків для відпо-
відального суб’єкта, визнаного винним. 

У вітчизняній літературі проводиться різниця між функціональним і структурно-
організаційним аспектами соціального механізму.  

Із функціональної точки зору під механізмом соціальної відповідальності державної влади 
потрібно розуміти сукупність заходів, що забезпечують точність відтворення волі народу в діяльно-
сті органів державної влади, всіх її гілок: законодавчої, виконавчої, судової. При цьому йдеться про 
діяльність будь-якого органу державної влади, включаючи інститут Президента – глави держави. 
Всі органи державної влади мають у своєму розпорядженні певний політичний авторитет, легітим-
ність, прямо або опосередковано уповноважені народом країни представляти його інтереси й діяти 
самостійно від його імені, і з цією метою наділені відповідною часткою керівних, владних повно-
важень та засобів, закріплених правовими нормами, передусім, Конституцією держави. Так, Кон-
ституція України проголошує, що “носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. 
Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самовря-
дування” [8, 8], і закріплює, що “органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбаче-
ні Конституцією та законами України” [8, 16]. Звичайно ж, кожний орган державної влади має свою 
функціональну роль, свої повноваження, але, у своїй цілісності, всі органи всіх гілок державної 
влади повинні виражати, захищати й реалізовувати інтереси широких верств населення країни, 
єдину волю першоджерела влади в державі – народу. З цієї точки зору, механізм соціальної відпові-
дальності державної влади за допомогою сукупності певних заходів покликаний забезпечити точ-
ність відтворення волі народу в діяльності державної влади, всіх її гілок, структур та інститутів. 

Зі структурно-організаційної точки зору механізм соціальної відповідальності державної вла-
ди являє собою сукупність усіх демократичних інститутів громадянського суспільства та спеціаль-
них заходів, що визначають таку спрямованість суспільної системи, яка попереджає появу анома-
лій у сфері державної влади, забезпечує безумовне дотримання державними органами, інститутами, 
посадовими особами норм права і моралі, гарантує точність відтворення державною структурою 
волі народу й досягнення високої ефективності діяльності державної влади для забезпечення реалі-
зації соціально значущих цілей, що стоять перед суспільством і державою. 

Соціальний механізм, на думку більшості дослідників соціального, складається з декількох 
рівнів. Серед них – спільні умови діяльності, що враховують безпосередні інтереси суб’єкта, на 
який спрямований вплив механізму, і закладені в них же стратегічні цілі верховної інстанції, які 
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досягаються як неминучий результат діяльності суб’єктів саме в даних умовах і залежно від дії саме 
цих заходів із боку відповідальної інстанції.  

Міркуючи про механізм політичної відповідальності, деякі дослідники, зокрема О. Черниш, у 
структурі даного механізму виділяють три підсистеми: політичну систему суспільства, політичну 
діяльність і відносини (відносини між представницькими інститутами народу, їх підрозділами – од-
ні з одними і з різними соціальними групами, широкими народними масами) [14, 60-64]. Оскільки в 
структурі механізму політичної відповідальності виділяються три підсистеми, то, отже, мова йде 
про три різні рівні цього механізму. Однак, розгляд відносин у якості окремого рівня механізму по-
літичної відповідальності уявляється недоцільним, оскільки сама політична діяльність соціальних 
суб’єктів здійснюється не інакше, як через відносини в соціумі. Крім того, вважаємо, що потрібно 
виділити і такий рівень механізму політичної відповідальності, як нормативний, що являє собою 
сукупність соціальних норм, насамперед правових, на основі яких і здійснюється політична діяль-
ність соціальних суб’єктів у політичній системі суспільства. Таким чином, механізм політичної від-
повідальності складається, на наш погляд, із наступних рівнів: політичної системи суспільства, по-
літичної діяльності соціальних суб’єктів і нормативного рівня.  

Оскільки, по-перше, політична відповідальність є різновидом соціальної відповідальності        
(а значить механізм політичної відповідальності і механізм соціальної відповідальності мають між 
собою певну схожість), по-друге, феномен влади осмислюється нами в широких суспільно-
політичних рамках (що дозволяє, зокрема, поширювати знання, напрацьовані при дослідженні явищ 
політичного життя, – наприклад, знання про механізм політичної відповідальності – на вивчення 
влади і владного буття – наприклад, механізму соціальної відповідальності державної влади), по-
третє, держава – невід’ємним складовим провідним елементом якої виступає державна влада – яв-
ляє собою політичну форму організації суспільства (а значить механізм соціальної відповідальності 
державної влади може розглядатися в ролі певного “ядра” механізму політичної відповідальності в 
цілому), то цілком доречно екстраполювати вказані вище рівні механізму політичної відповідаль-
ності на механізм соціальної відповідальності державної влади. Іншими словами, механізм соціаль-
ної відповідальності державної влади, як і механізм політичної відповідальності, складається, на 
думку автора, з трьох – основних – рівнів: 1) політичної системи суспільства, 2) політичної діяльно-
сті соціальних суб’єктів, 3) нормативного рівня.  

Вважаємо, що оптимальне функціонування механізму соціальної відповідальності державної 
влади сучасної України можливе лише за умови активізації всіх трьох рівнів даного механізму. То-
му розглянемо їх більш детально. 

Перший рівень механізму соціальної відповідальності державної влади сучасної України 
представлений політичною системою українського суспільства, в тій частині її політики і діяльнос-
ті тих підрозділів, які забезпечують відповідальне формування та функціонування органів держав-
ної влади. “Політична система з’являється в механізмі відповідальності не всіма своїми властивос-
тями, а у спеціальній якості” [14, 60].  

Основний компонент політичної системи України – політична організація народу, яка являє 
собою сукупність його організаційно-функціональних інститутів. У період становлення демократії 
існує потенційна небезпека їх відриву від широких верств населення і виходу з-під суспільного ко-
нтролю. Тому внутрішньою структурою політичної організації українського народу мають бути 
передбачені власні захисні заходи проти обюрокрачування державного апарату, розвитку авторита-
рних тенденцій, засоби, які попереджають, кладуть край зловживанню владою. Вирішальну роль 
тут можуть відіграти державні інститути, їх законодавчі, контрольні й судові органи. Ініціативну 
політичну функцію в такому випадку повинні нести як правляча коаліція (правлячі партії), так і 
опозиція, а також численні, незалежні від центральної державної влади, громадські організації та 
інститути громадянського суспільства. 

Так, у розвинених демократичних країнах, щоб стимулювати у державної влади відповідаль-
ність, створюються державні й суспільні інститути контролю, публічної оцінки, формування та ін-
формування громадської думки про діяльність державних органів влади. Цим займаються парламе-
нти, спеціальні органи конституційного нагляду, ЗМІ, суспільно-політичні організації – партії, ру-
хи, опозиція, – наукові центри вивчення громадської думки, що постійно заміряють і відображають 
рівень довіри, авторитету, підтримки суспільством тих або інших державних діячів і інститутів. 
Науці відомі критичні показники, перехід за які означає втрату державною владою довіри й під-
тримки. 
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Другий і третій рівні механізму соціальної відповідальності державної влади сучасної Украї-
ни утворюють ті його складові, які приводять даний механізм у робочий стан, тобто в дію. 

Другий рівень механізму соціальної відповідальності державної влади сучасної України – це 
політична діяльність різноманітних соціальних суб’єктів: держави та її органів, політичних і гро-
мадських організацій, різних асоціацій та об’єднань, великих і малих груп людей.  

Дія будь-якого соціального механізму заснована на принципі передачі й посилення руху (ене-
ргії, імпульсу). Якщо ж рух, що задається механізму однією ланкою, першим рівнем, гасне в іншій 
ланці, другому рівні, то в умовах відсутності взаємозамінності складових механізму останній пере-
стає виконувати свої функції. Звідси зрозуміла важливість активізації, ефективності всіх без винят-
ку ланок або рівнів, що складають механізм соціальної відповідальності державної влади, особлива 
роль рівня політичної діяльності. Механізм стає дійсністю лише в реальній діяльності людей, здійс-
нюваній через суспільні відносини. 

У нашому випадку це, передусім, означає необхідність приведення механізму соціальної від-
повідальності державної влади сучасної України в реальну дію не тільки за допомогою державних 
органів, але й широкої громадськості, різних груп і верств населення. При цьому державні й суспі-
льні форми, форми представницької та безпосередньої демократії не повинні існувати відокремле-
но, врівноважуючи в механізмі одна одну, а повинні взаємопроникати одна в іншу, утворюючи 
єдиний рухомий рівень механізму. Постійне відтворення народного суверенітету в практичній дія-
льності самим народом і його довіреними представниками є гарантом відповідального стану орга-
нів державної влади України по відношенню до українського народу, цілей суспільного розвитку. 

Третій, нормативний, рівень механізму соціальної відповідальності державної влади сучасної 
України складається з сукупності суспільних норм, регулюючих моделі політичної діяльності соці-
альних суб’єктів у політичній системі суспільства з приводу відповідальності органів державної 
влади і посадових осіб, які входять до них. Даний рівень, несуча конструкція якого представлена 
соціальними нормами як структурним елементом соціальної відповідальності, нормативно закріп-
лює всі інші елементи останньої. Нормативний рівень здатний відігравати вельми значну роль у 
механізмі, що розглядається, оскільки зумовлює в суспільстві наявність цивілізованих, урегульова-
них правовими та іншими нормами, форм протікання й реалізації соціальної відповідальності ін-
ститутів державної влади перед першоджерелом такої влади – народом.  

У розвинених правових демократичних державах, до яких повинна прагнути Україна, політи-
ко-юридичні документи (декларації, конституції, спеціальні й загальні закони, кодекси тощо) ви-
значають параметри соціальної відповідальності державної влади: по-перше, за що саме вона її несе 
(підстави відповідальності), по-друге, перед ким відповідає (інстанція відповідальності), по-третє, в 
яких формах (відповідальність кримінальна, адміністративна та ін.).  

Конституціями, законами, іншими нормативно-правовими актами в правових державах вста-
новлюється відповідальність вищих посадових осіб, уряду, міністрів за якість політики, ефектив-
ність управління державою, особливо за стан економіки, соціальної сфери, забезпечення правопо-
рядку і безпеки.  

У конституціях правових держав передбачаються заходи проти безвідповідальності парламе-
нтів та їх членів: виключення і відкликання депутатів, притягнення до кримінальної відповідально-
сті у разі скоєння злочину і т. ін. Те ж стосується уряду та його членів. 

На жаль, правове поле в сучасній Україні не має достатньої сукупності норм, що забезпечу-
ють реальну дію механізму соціальної відповідальності державної влади. В останній, за чинною 
Конституцією України, відсутнє державно-управлінське ядро, єдиний центр прийняття й реалізації 
владних повноважень, а отже, ні Президент, ні Уряд, ні Парламент, ні народні депутати всіх рівнів 
реально ні перед ким не несуть відповідальності за свої справи і рішення. Дані обставини зумов-
люють надзвичайно низьку ефективність державного управління в сучасній Україні, гальмують по-
вноцінний розвиток інституту державної служби. Цю проблему покликана вирішити новітня кон-
ституційна реформа, про необхідність якої говорять практично усі провідні суспільно-політичні 
сили, політичні актори країни, і яка фактично була започаткована Указом Президента «Про вине-
сення на всенародне обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції Укра-
їни» від 25 серпня 2009 р. Дана реформа повинна розставити всі крапки над “і” в розмежуванні об-
сягу відповідальності між центральними органами всіх гілок державної влади України.  

Однак повна реалізація такої масштабної політичної і конституційної реформи вимагає до-
сить тривалого часу. Країні ж терміново, для забезпечення подолання наслідків соціально-
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економічної кризи, необхідний закон “Про соціальну відповідальність державної влади в Україні”, 
покликаний визначити: по-перше, основні загальнонаціональні інтереси, критичні показники не-
ефективності їх здійснення, недопустимі форми, засоби і способи державно-владного впливу й 
управління; по-друге, межі виникнення особистої відповідальності вищих посадових осіб та інсти-
тутів державної влади за провали політики і шкоду від неї державі й суспільству; по-третє, види 
відповідальності, механізми її підтримки, а також покарання за безвідповідальність. Центральне 
місце в такому законі має бути відведене визначенню параметрів політичної, адміністративної, 
кримінальної відповідальності суб’єктів державної влади за хід і результати правління.  

Політична відповідальність полягає у наявності та реалізації законодавчо визначених вимог 
до керівництва держави за внутрішнє і зовнішнє становище країни. Якщо протягом півтора або 
двох років проведення тієї чи іншої політики відбуваються істотні погіршення, немає чітких тенде-
нцій до поліпшення, то повинна бути передбачена процедура зміни або коректування курсу, відсто-
ронення від владних повноважень його ідеологів і виконавців політики; ті особи, які хоч би раз по-
рушили клятву, присягу, Конституцію і були викриті в обмані, не повинні допускатися надалі до 
вищих державних посад.  

Важливо законодавчо закріпити й обов’язок вищих посадових осіб, починаючи з Президента 
країни, регулярно публічно звітувати за свою діяльність, відповідати на питання народних депута-
тів України, політичних і громадських організацій, ЗМІ. Це свого роду іспити, де дається 
об’єктивна оцінка державним діячам, визначається їх відповідність або невідповідність посадам, які 
вони займають.  

Необхідно, на наш погляд, законодавчо закріпити процедуру визначення фактичної підстави 
соціальної відповідальності суб’єкта державної влади. У законі необхідно чітко прописати, що для 
того, щоб визначити фактичну підставу соціальної відповідальності суб’єкта державної влади, не-
обхідно встановити факт діяльності суб’єкта, наявність при цьому певних соціально значущих нас-
лідків (певних остаточних наслідків владної діяльності), причинну залежність між діяльністю і нас-
лідками (об’єктивна підстава), а також характер відношення суб’єкта до того, що відбулося, і його 
результатів, навколишніх і самого себе з приводу своєї діяльності (суб’єктивна підстава). Тим са-
мим визначаються компоненти фізичної фактичної підстави, аналіз якої дозволяє встановити конк-
ретний вид соціальної відповідальності й міру суворості покарання суб’єкта державної влади. Від-
сутність будь-якого з компонентів фактичної підстави соціальної відповідальності знімає питання 
про визнання відповідального суб’єкта винним і про можливість для нього несприятливих наслід-
ків у зв’язку з цим. Наприклад, у тому випадку, якщо ретроспективний аналіз виявляє, що певний 
наслідок все одно наступив би, незалежно від дії (бездіяльності) відповідальної особи, що її діяль-
ність насправді була лише супутньою умовою вирішального фактора, який породив певний резуль-
тат, і не спричинила вплив на розвиток подій, суб’єкт відповідальності не може бути визнаний вин-
ним, бо причинний зв’язок між його діяльністю і наслідком відсутній. Безпосередня залежність пе-
вного кінцевого результату владного відношення від владної діяльності породжує повну міру ви-
нуватості суб’єкта державної влади, суворості стягнення, яке повинно накладатися на нього, а опо-
середкована – часткову. 

Таким чином, за наявності відповідних норм і активізації нормативного рівня механізм соціа-
льної відповідальності державної влади сучасної України може справно функціонувати, оптимізу-
ючи розвиток владних відносин у житті держави. Тим самим стає можливим виконання даним ме-
ханізмом ряду функцій: по-перше, інтегруючої, коли єдністю джерела влади і пануючих норм кон-
солідуються всі демократичні інститути в рамках політичної системи суспільства; по-друге, спону-
кальної, тобто формування засобами заохочення позитивно-активного відношення суб’єктів держа-
вної влади до своїх обов’язків, усвідомлення свого обов’язку перед народом; по-третє, обмежува-
льної, якою визначаються рамки законності вчинків і запобігаються дії суб’єктів державної влади, 
що не відповідають очікуванням суспільства; по-четверте, регулятивної, або впорядкування взає-
мовідносин відповідальних суб’єктів; по-п’яте, контрольної, заснованої на перевірці відповідності 
практики змісту ідеалів і норм, що схвалюються суспільством; по-шосте, відновлювальної, яка 
означає регенерацію порушених відповідальних зв’язків, відновлення справедливості в такому виді, 
в якому її розуміють широкі верстви населення; по-сьоме, карально-виховної, що полягає в здійс-
ненні покарання осіб, які порушили норми, а також у виховному впливі на громадян із метою захи-
сту суспільства від небезпечних діянь, приведення всіх суб’єктів у стан соціально-політичної від-
повідальності перед суспільством. 
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Отже, активізація всіх трьох, а особливо нормативного, рівнів механізму соціальної відпові-
дальності державної влади сучасної України обумовить налагоджене, справне його функціонуван-
ня, що оптимізує розвиток державно-владних відносин, підвищить ефективність державної служби 
як публічно-правового інституту. 
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SUMMARY 
In article the mechanism of social responsibility of the government is analyzed. The author proves, 

that activization of all three levels of the given mechanism will provide efficiency of the government in 
modern Ukraine. 

 

В. И. ПАЛАГУТА 
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА  

В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
 

Одной из тенденций современной социальной парадигмы, наравне с возвращением в ее ис-
следовательское поле субъекта как аналитической категории (после постмодернистской ситуации 
"смерти" субъекта), является отход от субстанционалистской парадигмы в изучении социальной 
реальности. Речь здесь идет о новой парадигме, которая сейчас интенсивно формируется, активизи-
руя разработки методологии междисциплинарного синтеза в области социально-гуманитарных на-
ук. Важнейшей составляющей в формировании данной методологии становится дальнейшая разра-
ботка и распространение в различных сферах социальных и гуманитарных исследований принци-
пов и положений социально-топологической теории К. Левина – П. Бурдьё, ее модификаций от 
мультитопологической теории Д. Ло, гетеротопологии Э. Соуджея до психоаналитической тополо-
гии Ж. Лакана. Еще одной важнейшей социальной теорией, призванной переосмыслить и заменить 
устаревшие подходы в социальном познании становится социальный конструктивизм П. Бергера и 
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Т. Лукмана, Б. Латура и Ф. Коркюфа, К. Гергена и И. Паркера, Дж. Поттера и М. Уэзерелл, а, также, 
социальные теории производства пространства и ритманализа А. Лефевра – М. де Серто, комплекс-
ной теории общества как системы Н. Лумана и некоторые другие постмодернистские социальные 
теории, делающие акцент на изучении онтологии социума, процессов и механизмов взаимодейст-
вия социума и субъекта и формирования субъективности в современном социальном мире.  

При всех их отличиях, а порой и прямо противоположных позициях по различным аспектам 
взаимодействия и взаимоопределения субъекта и социума, есть одно общее, что их объединяет – 
это попытка если и не преодолеть полностью (что, к сожалению, практически невозможно в силу 
специфики самой мыслительной деятельности человека), то хотя бы свести к минимуму гипостази-
рующие и реификационистские навыки мышления при рассмотрении проблем взаимодействия 
субъекта и социального мира, специфики конституирования и "производства" субъективности в 
современном социальном мире, а, также, актуализация интеллектуальных усилий по переосмысле-
нию предпосылок прежде произведенного знания в отношении онтологии субъективности и суще-
ствования самого феномена социального.  

Большинство из вышеперечисленных теорий при исследовании феномена социального в кон-
тексте субъективности и, наоборот, методологически ориентированы на аналитический дуализм, т. 
е. на четкую дифференциацию сфер социального и субъективного, где лейтмотивом является идея 
современного английского онтологического реалиста Р. Бхаскара, утверждавшего, что между об-
ществом и субъектом пролегает онтологическая пропасть. При подобном методологическом подхо-
де исследователи стремятся не впадать в гипостазирование и реификацию при совместном анализе 
социума и субъективности. Как известно, данные мыслительные процедуры приводят или к прида-
нию статуса реальности через гипостазирование мысленным предметам и абстракциям, т. е. овеще-
ствлению мысли или к превращению через реификацию подвижных и изменчивых отношений и 
позиций субъектов в социуме в неизменные сущности, определенно при этом номинированные. А 
затем их представление как реально существующих вещей, т. е. осуществление процедуры "двой-
ного" гипостазирования. 

Вместе с тем, наиболее актуальным, на наш взгляд, становится повсеместное распростране-
ние такого способа рассуждения, в котором социальная реальность понимается не как совокупность 
социальных "вещей", социальных фактов, существующих по образцу и подобию вещей физическо-
го мира – изолированных, имеющих четкие границы и контуры, замкнутых на себя, которым Э. 
Дюркгейм давал следующее определение: "Социологический факт представляет собой всякий более 
или менее твердо установленный образ действия, который обладает способностью оказывать на 
индивида внешнее давление или же который совместно встречается в обществе, причем он облада-
ет независимой от своих индивидуальных проявлений собственной жизнью"[1,326], а как подвиж-
ные позиции, местоположения и диспозиции субъекта в социальном пространстве.  

К слову сказать, сейчас дилемма "социум – субъект" подобного рода теоретических выкладок 
рассматривается гораздо тоньше и обстоятельнее, чем сто лет назад. Давно уже не применяются 
дуалистические построения по принципу "или – или", как было во времена Э. Дюркгейма и 
М.Вебера, когда французский мыслитель и его последователи в социологии, в социальной антропо-
логии, в социальной психологии отстаивали тезис о том, что формирование субъекта целиком оп-
ределяется социумом и его структурами. И, напротив, когда М. Вебер и его единомышленники от-
стаивали положение о преобладающем влиянии субъектов на социум и его структурные элементы. 
Так или иначе, но постановка проблемы в данном ракурсе стимулировала разработки в области со-
циальной онтологии, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Более того, когда речь идет о рас-
смотрении человеческой субъективности не только в социуме, но и человеческой жизни в целом 
необходимо, как когда-то призывал А. Гелен, отходить от примитивизма дуалистических схем, а 
рассматривать субъективность сквозь призму связи множества условий и факторов: "Вместо того 
чтобы говорить: А есть причина В, выделяют искомую связь условий. Таким образом, возникают 
формулировки: без А нет В, без В нет С, без С нет D… и т. д. Если этот круг в себе замыкается – без 
N нет А, то значит, достигнуто тотальное понимание рассматриваемой системы, причем без мета-
физического допущения даже одной-единственной причины" [2,165].  

 Если же рассматривать, социальную реальность, к примеру, с позиций социальной топологии 
как определенного набора позиций, местоположений и диспозиций субъекта в социальном про-
странстве, то необходимо отметить, что подобное изучение использует достаточно разветвленный 
набор метафор как концептов – то как потоки, то как сети, то как динамические семиотика – симво-
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лическое пространства, то как поля изменяющихся дискурсивных практик. Рассмотрение субъек-
тивности подобным образом, на наш взгляд, способствует преодолению субстанционалистской па-
радигмы в социальной теории и уже окончательному возвращению субъективности как основопо-
лагающей ее характеристики, и где уже не актуальна традиционная дилемма – социум-субъект.  

В этой связи представляет определенный интерес сравнительный анализ концепта "социали-
зация" в традиционной социальной теории и в современных подходах в ее трактовке. Так, практи-
чески все традиционные социальные теории, в которых затрагиваются вопрос социализации, вы-
страивают ее на основании линейной модели отношения "субъект – социальная среда", где субъект 
усваивает социальные нормы поведения в процессе взаимодействия с другими субъектами той же 
социальной группы. Процессы социализации субъекта в данном контексте немыслимы без реально-
го социального взаимодействия и социальной адаптации. На данном ключевом положении строили 
свои концепции социологи-функционалисты середины прошлого столетия – Т. Парсонс, Р. Мертон, 
Э. Шилз и многие другие социологи и социальные теоретики. 

Показательным примером здесь может служить концепция Т. Парсонса, которая на первый 
взгляд вроде бы следует логике фрейдовского психоанализа, но при более детальном анализе ока-
зывается предельно бихевиористской. Описывая механизм социализации на основе принципов удо-
вольствия – неудовольствия, приводимого в действие механизмами вознаграждения и наказания, Т. 
Парсонс утверждает, что усвоение социальных норм происходит в процессе интериоризации эле-
ментов социального контроля, понимаемого как коррекция поведения или действия субъекта [3;4]. 
Несложно заметить, что в рамках данной линейной схемы субъект и социальная реальность задают-
ся как внешние по отношению друг к другу объектные инстанции, между которыми устанавливает-
ся взаимодействие по принципу стимул-реакция бихевиоризма.  

Во многом социология начала и середины 20 века испытывала сильное влияние социальной 
психологии и ортодоксального психоанализа при выборе социетальной модели субъективности, в 
которой сопрягаются процессы социализации с социальной адаптацией субъекта, как она представ-
лена в теориях личности А. Фрейд, Х. Хартманна, К. Хорни, Э Фромма, Ш. Ференци. В этом смыс-
ле существенное влияние на понимание в социально-гуманитарных науках середины прошлого 
столетия процессов социализации и социальной адаптации приобрело творчество австрийско-
американского психоаналитика Х. Хартманна. Как отмечает Энциклопедия глубинной психологии 
у Х. Хартманна было неуемное "стремление сблизить психоанализ с другими областями и смежны-
ми дисциплинами, такими, как общая или экспериментальная психология, социальные науки (со-
циология, антропология, история, экономика), философия, медицина и биология" [5,79]. Модель 
социализации субъекта Х. Хартманна, в которой социальная адаптация в качестве своего непосред-
ственного прообраза имеет элементарное биологическое приспособление человека к условиям ок-
ружающей среды Поэтому, понятие социальная адаптация отсылает к биологической науке и озна-
чает приспособление субъекта к условиям социальной среды по аналогии с приспособлением живо-
го организма к биологической среде [6]. А это уже анахронизм в понимании не только социального 
субъекта, но и самого современного понимания биологических адаптационных процессов. Так, уже 
в ставшей бестселлером для наук о человеке работе чилийских нейробиологов Умберто Р. Матура-
ны и Франсиско Х. Варелы "Древо познания", предложивших в начале семидесятых годов прошло-
го столетия принципиально новую теорию живых систем, их генезиса и взаимосвязей, есть такие 
строки: "В функционировании человеческой социальной системы главную роль играет образуемая 
ее компонентами лингвистическая сфера, а расширение свойств компонентов служит условием, не-
обходимым для реализации языка, который является областью, или сферой, их существования. Ор-
ганизм ограничивает индивидуальную креативность единств, играющих роль его компонентов, по-
скольку эти единства существуют для этого организма. Что же касается человеческой социальной 
системы, то она усиливает индивидуальную креативность своих компонентов, поскольку в этом 
случае система существует для компонентов" [7, 176-177]. Поэтому, биологические организмы и 
человеческие социальные системы являются совершенно противоположными метасистемами, кото-
рые образуются при агрегации клеточных систем любого порядка. Тем самым, биологические орга-
низмы и социальные системы, в которые включен субъект, невозможно отождествить или уподо-
бить, не искажая или не отрицая при этом их специфические особенности. Поэтому, линия перехо-
да от биологической адаптации к социализации в том виде, в котором она была позаимствована 
классической социологией из биологической науки того времени неприемлема, если мы хотим 
знать истинное положение вещей в данном вопросе. К, слову сказать, предложенная У. Матураной 
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и Ф. Х. Варелой теория автопоэсиса была положена Н. Луманом в основу разработки масштабной 
теории общества как системы.  

Если же продолжать опираться на "биологизированную" социальную адаптацию, то мы неиз-
бежно приходим к пониманию социализации как исключительно пассивного приспособления субъ-
екта к разнообразным социально-типическим ситуациям и социальным группам, в которых проте-
кает его существование, где социальность получает статус приобретаемой и заимствованной в ходе 
социальной адаптации универсальной характеристики поведения субъекта. Тем самым, определяе-
мая таким вот образом социальность имеет значение той характеристики, которая субъекту навяза-
на социумом извне. При этом если постараться отрешиться от дополнительных смысловых конно-
таций термина социализация, то можно утверждать, что глубинным истоком традиционной теории 
социализации является линейная бихевиористская схема: стимул – реакция. Нетрудно заметить, что 
в рамках данной схемы социальная реальность и субъект являются внешними по отношению друг к 
другу, рядоположными "объектами", между которыми устанавливается устойчивое взаимодействие 
по принципу стимул как сигнал и реакция как усвоение его субъектом через процедуры интериори-
зации и идентификации, и, в конечном счете, инкорпорации субъекта в социум.  

То, что эта схема широко утвердилась в социальных и гуманитарных науках, и, прежде всего 
в социологии, социальной психологии, социолингвистике, и в социальной теории в целом, легко 
можно обнаружить, если обратиться к трактовке проблемы социализации, социального взаимодей-
ствия и социальной адаптации субъекта в трактовке одного из известнейших социологов современ-
ности Э. Гидденса. "Социализация, – с точки зрения английского социолога, – является основным 
способом передачи культурных ценностей от поколения к поколению… Социализация предстает 
как непрерывный процесс, охватывающий всю жизнь человека, который заключается в изменении 
его поведения под влиянием социальных взаимодействий" [8, 37]. Социальные взаимодействия, 
обеспечивающие социальную адаптацию, понимаются как универсальные условия, которые "помо-
гают людям усвоить ценности, нормы поведения и убеждения, присущие данному обществу" [8,38] 
через социальный контроль и социальную коррекцию поведения. Но самое интересное, это то, как 
соотносится субъект с социумом у Э. Гидденса. Так, отождествляя индивидуальность и идентифи-
кацию, он, те не менее, ее следующим образом дифференцирует: "Есть два типа идентификации: 
социальная идентификация и самоидентификация (или персональная идентификация). … Социаль-
ная идентификация – это набор признаков, которые общество приписывает данному индивидууму. 
Они могут служить своего рода опознавательными знаками"[8, 39]. И далее, "если социальная иден-
тификация позволяет установить сходство между людьми, то самоидентификация дает нам воз-
можность рассматривать себя изолированно как отдельных индивидуумов. … Именно благодаря 
постоянному взаимодействию человека с окружающей действительностью у него/нее формируется 
ощущение собственного "я". Такое взаимодействие индивидуума и социума помогает установить 
связь между этими двумя мирами – миром личного и миром общественного" [8, 40]. Круг, как гово-
рится, замкнулся.  

Столь обширные выдержки из работы Э. Гидденса были нам необходимы для того, чтоб 
показать, насколько глубоко укоренена еще тенденция резко отделять субъекта от социума, делая 
его ведомым и зависимым от последнего. В той же работе английский социолог старается 
отмежеватся от "крайних" функционалистов, но сохраняя при этом всю онтологическую основу их 
рассуждений. Но такая теория социализации делает практически невозможным понимание 
проблематики субъекта, если мы хотим ее рассмотреть в контексте реальных социальных процессов 
самоидентификации, отказавшись от традиционного понимания процессов интериоризации и 
интроекции, что позволит нам составить более точную и ясную картину того, как социализация на 
самом деле происходит.  

Видимо вот эта неопределеннность и не проясненность и вызвала к жизни предложенную 
впоследствии Э. Гидденсом теорию "двойной структурации". Общий смысл данной теории 
следующий: дилемма "социум – субъект" приобретает характер антиномии – нельзя с полным 
основанием утверждать, что субъект как деятельное существо является эпифеноменом социума, 
равно как и социум и его структура не является в полной мере эпифеноменом деятельности 
субъекта. Их сочленение в реальности в первом случае происходит от структуры к субъекту, что 
лишает автономии субъекта, а во втором – от субъекта к структуре, где лишается автономии 
структура. Тем самым, в обоих случаях данная проблема не имеет удовлетворительного решения. 
Поэтому в решении дилеммы "социум – субъект" Э. Гидденсом был предложен так называемый 
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метод "сочленения в центре", что легло в основу теории двойственности структуры или теории 
двойного структурирования. Более того, данное структурирование происходит в реальности 
настоящего времени, т. е. темпоральное измерение социльной жизни здесь английским мыслителем 
в расчет не принимается [9, 38-88]. К слову сказать, сторонниками данной концепции являются та-
кие социальные теоретики как социолог З. Бауман, социальный антрополог М. Дуглас и другие.  

М. Арчер, как разработчик альтернативной теории морфогенеза и морфостазиса, вынуждена 
признать, что "именно из-за предостережений, что "редукционизм" и "реификация" – это дорожные 
знаки на пути в ад, пути, вымощенном дурной концептуализацией. Все больше теоретиков будут, 
несомненно, обнаруживать склонность к центральному сращению уровней-структуры и деятельно-
сти [субъекта]. Такая позиция обещает онтологическую безопасность (термин Э. Гидденса – В. П.)" 
[10, 4]. Безусловно, подобная позиция требует детальных разработок в области социальной онтоло-
гии, что далеко выходит за рамки настоящей статьи.  

Но в контексте рассмотрения современного понимания социализации представляет интерес 
обратиться к рассуждениям другого крупного социального теоретика П. Штомпки. Так, в целом 
придерживаясь традиционного понимания социализации как процесса "врастания" субъекта в соци-
ум, польский социальный теоретик делает типологизацию моделей социализации, выделяя помимо 
бихевиористской и классической психоаналитической, социологическую модель символического 
интеракционизма Ч. К. Кули и Д.Г. Мида [11, 414-418].  

Но в рассуждениях П.Штомпки нас заинтересовало два момента. Во-первых, анализируя 
структуру субъективности, он соглашается с символическими интеракционистами в вопросе ее 
сложности и многоплановости, где помимо автономного "Я" – "I" есть еще "Me" – "это своего рода 
отражение общества, в котором мы живем. Это те уроки, которые мы получаем от общества. Те 
идеалы, правила, взгляды, которые мы признаем, потому что живем в определенном коллективе, в 
определенной группе. Здесь можно говорить о "зеркальном "Я"" [11, 417], что и является результа-
том социализации. Как следует из такого понимания этого процесса, польский социолог несколько 
отходит от трактовки социализации как социальной адаптации. И, во-вторых, говоря о проблемных 
звеньях социализации, он отмечает, что "самые главные противоречия вытекают из того положе-
ния, что каждый отдельный человек является членом многих разных групп, занимает многие пози-
ции, играет многие роли и в каждой из них имеет дело с множеством партнеров" [11, 426]. Тем са-
мым, П. Штомпка (возможно, сам того доне ведая) указывает, что социализация сопряжена с мно-
жеством ролей и позиций для идентификации субъекта в социальной реальности. Более того, про-
цедура идентификации имеет социально-пространственный характер в виде занятия субъектом раз-
личного рода положений, позиций или мест. И, наконец, предполагает множественность и много-
векторность данных процедур идентификации.  

Как бы подхватывая и продолжая рассуждения своего земляка, английский социальный тео-
ретик польского происхождения З. Бауман выскажет идею, что "вместо разговора об идентично-
стях, унаследованных или обретенных, более уместным и соответствующим реальностям глобали-
зирующегося мира выглядело бы исследование идентификации, никогда не заканчивающейся, все-
гда незавершенной, неоконченной, открытой в будущее деятельности, в которую мы по необходи-
мости либо сознательно вовлечены" [12, 192]. Тем самым, уместно вообще поставить вопрос о "ес-
тественной" трансформации в современном социальном мире социализации в идентификацию и 
самоидентификацию субъекта, но в контексте дискурсивных практик и пространственного опыта.  

 Таким образом, можно утверждать, что теория социализации в традиционном виде уже ока-
зывается несовместимой со всей онтологической сложностью субъекта, если мы ее желаем рас-
сматривать в ракурсе исследования условий и механизмов самоидентификации, которая была пред-
ложена нами при разработке дискурсивной концепции социального пространства (см. альманах 
"Грани" №1, №3, №4, №5 и №6 за 2009 год). Подобный ракурс проблемы субъективности, а имен-
но, – рассмотрение социального субъекта в терминах самоидентификации, подразумевает отказ от 
теории социализации в том виде, в каком она, к сожалению, по-прежнему представлена во многих 
социально-гуманитарных науках. Не случайно крупнейшими социальными теоретиками эта про-
блема в том или ином виде началась переосмысливаться и соответствующим образом переопреде-
ляться.  

Подводя итоги нашей работы необходимо отметить, что во многом отход от субстанциона-
лизма в социально-гуманитарных науках определяется такими исследовательскими подходами, ко-
торые помещают в центр социально-философской рефлексии реального субъекта, идентифици-
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рующегося и самоидентифицирующегося в символическом универсуме социальных пространств и 
полей. Тем самым, приобретает значимость изучение топологики "производства" субъективности, 
понимаемой не как набор изначальных объективированных качеств и свойств субъекта, а как дина-
мический калейдоскоп символических структур социального пространства, которые задают поля 
самоопределения или самоидентификации для субъективности. Понять механизм воздействия этой 
топологики практически невозможно, если не рассматривать самоидентификацию как социально-
опосредованный процесс, непрерывно осуществляющийся в дискурсивных практиках субъекта. 

В уже упоминавшейся работе У. Р. Матураны и Ф.Х. Варелы на основании огромного множе-
ства опытных исследований, есть такой вывод: "Самость, "Я", возникает именно в языке как соци-
альная сингулярность, определенная операциональным пересечением в человеческом теле рекур-
сивных лингвистических различий, которые выделяют "Я". Это говорит нам о том, что в сети лин-
гвистических взаимодействий, в которой мы движемся, мы поддерживаем процесс постоянной де-
скриптивной рекурсии, которую мы называем "Я". Это позволяет нам сохранять нашу лингвистиче-
скую операциональную когерентность и нашу адаптацию в области языка" [7, 205]. Тогда естест-
венно возникает риторический вопрос – а чем принципиально теория чилийских ученых отличается 
от построений Ж. Лакана? Не предлагают ли они, правда, на совершенно ином материале, в чем-то 
подобные лакановским ответы о человеческой субъективности?  

К слову сказать, свой ответ на дилемму социум – субъект Ж. Лакан вложил в разработку кон-
цепта символического как означающего и символического как социального, о чем рассуждает У. 
Эко: " У Лакана порядок символического конституируется не человеком, и не духом, конституи-
рующим человека, но сам конституирует человека. И в самих глубинах человеческого существа 
схватывание символического происходит как "навязывание себя сцепляющимися в некую последо-
вательность себя означающими"[12, 329]. На наш взгляд, именно механизмы включенности субъек-
та через самоидентификацию в определенные символические социально-пространственные дискур-
сивные образования и определяют условия и результат "производства" субъективности. Причем 
каждый раз самоидентификация субъекта радикально меняется в зависимости от "попадания" его в 
ту или иную социально-пространственную реляционную структуру.  

Тем самым, топологика "производства" субъективности определяется рядом взаимосвязанных 
положений, где важнейшее из них следующее – социальное существование субъекта невозможно 
без самоидентификации, которая составляет "сердцевину" его социального бытия. В самом деле, 
если делать главный акцент в проблематике субъекта на самоидентификации, то необходимо либо 
отказаться полностью, либо существенно пересмотреть теорию социализации, широко применяе-
мую во многих социальных науках.  

И, наконец, важным итогом проделанной работы будет новый горизонт исследований про-
блемы "социум-субъект", а именно, – углубление в область дальнейшего изучения социальной он-
тологии субъекта, о которой говорят своим методом "двойной структурации" Э. Гидденс, исследо-
вания морфогенетических и морфостатических процессов в социуме М. Арчер, трансформационная 
модель социального действия (ТСМД) Р. Бхаскара и У. Аутвейта и некоторые другие онтологиче-
ские построения. Но эта тема отдельного рассмотрения.  
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SUMMARY 

This article considers the elaboration perspective of modern social theory illustrated by the analysis 
of its such important category as socialization of subject. Critical analysis of traditional understanding of 
this category is considered from positions of being formed nowadays the new paradigm of social theory 
based on modern socially theoretical approaches. 

 

І. Г. УТЮЖ  
ОСВІТНІ ПАРАДИГМИ ХХІ СТОЛІТТЯ:  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Широке розповсюдження поняття "парадигма" в сучасних науково-педагогічних досліджен-
нях і інноваційній освітній практиці свідчить, що в нім об'єктивувалися важливі як для вчених, так і 
для вчителів значення. Не можна не відмітити особливу упередженість дослідників, що використо-
вують це поняття. Парадигму відстоюють, причому не в діалозі, а в жорсткій суперечці, за неї 
"б'ються", кожен учений прагне запропонувати власне її визначення, тому парадигма не міф, як за-
тверджують деякі теоретики, а реальність, методологічний феномен, без якого, очевидно, неможли-
во обійтися ні сучасному дослідникові, ні педагогові-практикові, що встав на шлях інноваційної 
діяльності. 

Упереджене відношення до поняття "парадигма" пояснюється, на наш погляд, незадоволеною 
потребою дослідників в методологічних опорах, які наша педагогіка загубила у зв'язку з ревізією 
непорушних в недавньому минулому пізнавальних постулатів марксистської ідеології. Другою об-
ставиною, що викликає особливий інтерес до парадигми, є прагнення вчених осмислити інновацій-
ну, диференційовану, різноспрямовану, суперечливу педагогічну реальність нашого часу в її ціліс-
ності. Нарешті, третьою причиною є бажання як учених так і практиків знайти універсальний, від-
повідний прогресивним тенденціям, науково обґрунтований метод перетворення педагогічної дійс-
ності. Вказані обставини актуалізують концептуальну, ціннісно-орієнтаційну, інтеграційну, інфор-
маційно-оцінну, регулятивно-технологічну функції педагогічної науки. 

Освітня діяльність і знання про неї повинні бути відповідним чином представлені. Для цього іс-
нує концептуальний спосіб опису, суть якого полягає в тому, щоб, використовуючи відомі поняття, дати 
систематизоване принципове уявлення про освітню діяльність. На наш погляд, структурну організацію 
та принципи побудови, форми існування та методи діяльності і способи функціонування освітніх сис-
тем найбільш всеосяжно можна розкрити за допомогою «парадигмального» підходу. Тому представля-
ється актуальним для початку зупинитися на осмисленні поняття освітня парадигма, що, будучи кон-
цептуальною категорією освітньої теорії, визначає розуміння сучасних освітніх процесів у світі.  

Однією з теоретичних проблем сьогодні є та обставина, що термін "парадигма" став дуже по-
пулярним. Настільки, що його зміст майже розмивається і зливається з такими поняттями, як дис-
курс, стратегія, концепція, точка зору і т.д. (наприклад, "парадигма розвитку культури", "економіч-
на парадигма", "парадигма розуміння" та ін.) Поняття "парадигма", яке здобуло своє власне життя, 
все більш віддаляється від поняття "наука". На наш погляд, це не завжди говорить про універсаль-
ність терміну, а найчастіше – про його некоректне застосування. 

Поняття «парадигма» – одне із ключових понять сучасної філософії науки і освіти – було введено 
Т.С. Куном [1], і означає сукупність переконань, цінностей, методів і технічних засобів, які прийняти у 
науковому суспільстві і забезпечують існування наукової традиції. Поняття парадигми корелятивно по-
няттю наукового співтовариства: вона поєднує членів наукового співтовариства, і, навпаки, наукове 
співтовариство складається з людей, що визнають дану парадигму. Як правило, парадигма знаходить 
своє втілення в підручниках або в класичних працях вчених і на багато років окреслює коло проблем і 
методів їхнього розв’язання в тій або іншій галузі науки. Кун відносить до парадигми, наприклад, арис-
тотелевську динаміку, птолемеєвську астрономію, ньютонівську механіку. У цілому поняття парадигми 
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ширше поняття окремої теорії, парадигма формує стрижень наукової дисципліни в певний час. Коли 
наукова парадигма встановлюється, починається те, що Кун називає «нормальною наукою», коли зни-
кають методологічні суперечки і починається розробка деталей, нагромадження матеріалів, розгадка 
«головоломок» у рамках прийнятої парадигми. Коли нормальна наука починає застарівати, відбувається 
наукова революція, яка встановлює нову парадигму. Перехід до нової парадигми диктується не стільки 
логічними, скільки ціннісними і психологічними міркуваннями. У зв’язку з критикою на адресу розпли-
вчастості та невизначеності цього терміна, навіть сам автор у роботі «Структура наукових революцій» 
використовує 22 різних підходи до застосування і визначення цього терміну, значення якого Т. Кун на-
далі експлікував за допомогою поняття «дисциплінарної матриці», що враховує, по-перше, приналеж-
ність учених до певної дисципліни і, по-друге, систему правил наукової діяльності. [1, c. 234]. Т. Кун 
виділяє набори настанов парадигми, або найважливіші елементи дисциплінарної матриці: «символічні 
узагальнення» – закони й основні поняття теорії, які визначені та використовуються членами наукової 
групи без сумнівів і розбіжностей [1, c. 235]; «метафізичні парадигми» або «метафізичні частки пара-
дигм», які є загальновизнаними, змінними продовж спектра концептуальних моделей, починаючи від 
евристичних і закінчуючи онтологічними, і котрі задають спосіб бачення універсума і його онтологію 
[1, c. 236-237]; ціннісні установки, що впливають на вибір напрямків дослідження, і які «… повинні бу-
ти простими, не самосуперечливими і правдоподібними» [1, c. 238]; «загальноприйняті зразки» – схеми 
розв’язання конкретних завдань («головоломок»), що дають ученим методику розв’язання конкретних 
проблем у їх повсякденній науковій праці [1, c. 240]. Для даного дослідження важливе положення 
Т. Куна, що «парадигми дають вченим не тільки план діяльності, але також указують і деякі напрямки, 
істотні для реалізації плану» [1, с. 243]. Правомірність такого тлумачення поняття «парадигма» і його 
екстраполяції на широкий спектр соціальних явищ (відповідно, сюди може бути включена й освіта) під-
тверджується висловленням одного зі значимих дослідників соціальних наук К. Бейлі [2]. На його дум-
ку «парадигма як використовуваний у соціальній науці термін є певним перспективним фреймом взає-
мовідносин (a perspective frame of reference) для розгляду соціального світу, що складається із сукупнос-
ті концептів і допущень» [2, c. 24] і далі: «парадигма – це ментальне вікно (mental window), через яке 
дослідник розглядає світ» [2, с. 25]. 

Таким чином, розглядаючи парадигму як вихідну концептуальну схему, модель постановки про-
блем і їхнього розв’язання, методів дослідження, за зразком яких у науковому співтоваристві організу-
ється дослідницька практика в конкретній галузі знань протягом певного історичного періоду, слід від-
разу відзначити, що, на наш погляд поняття, «освітні парадигми ХХІ ст.» повністю підпадає під запро-
поноване визначення: тобто, існують наукові співтовариства – філософи, педагоги, соціологи, історики, 
які осмислюють освітні проблеми; є символічні узагальнення – основні поняття, прийняті в теорії освіти 
(освіта, освітній простір, суб’єкт освіти тощо), які використовуються членами цього товариства без 
істотних розбіжностей; є «метафізичні частки парадигм» і зразки, що склалися в соціально-
філософській думці, є цінності, які беруться до уваги дослідниками проблем освіти, чому буде приділе-
но увагу в інших публікаціях.  

Також для успішного розв’язання задач даного дослідження, спрямованого, у певному сенсі, на 
збагачення і систематизацію існуючого обсягу знань у сфері освіти, необхідно визначитися з розумін-
ням базового поняття освітньої теорії, а саме терміну «освіта».  

Освіта – феноменальний елемент соціокультурної реальності, який має величезні потенційні 
можливості щодо збереження, нагромадження знань, культурних цінностей та норм, їх оновлення 
на грунті останніх досягнень людства в галузі науки і техніки та передачі їх учасникам учбово-
виховних процесів. Освіта відіграє провідну роль в ідентифікації суспільства загалом і кожної 
окремої особистості зокрема у конкретно – історичних умовах. Крім того вона вирішує два соціаль-
но-економічних завдання: по-перше, – відтворює пропозицію на ринку праці внаслідок формування 
освітнього та професійно-кваліфікаційного рівнів населення; по-друге створює необхідні умови для 
розвитку особистості, отже робить суттєвий внесок у суспільний прогрес. Освіта у ХХІ столітті все 
більше має повертатися до проблем людини. Хоч як це дивно, але про людину ми знаємо значно 
менше в порівнянні із знаннями про окремі планети, рослини та інші речі, що нас оточують. Біоло-
гічний тип людини за останнє тисячоліття практично не змінився. Однак освіта і наука, поки що не 
знайшли оптимальних способів впливу на формування людини, як у біологічному, так і в соціаль-
ному аспектах. Очевидно, що поєднання зусиль природничих і гуманітарних наук і зможе вивести 
на перспективний шлях пошуку науково обґрунтованих підходів до вивчення людини і впливу на її 
формування. Це особливо актуально в зв’язку з посиленням негативного впливу на людину алкого-
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лю, наркотиків, забрудненого середовища, техногенних факторів, які змінюють її психічну сутність. 
Метою освіти визначено всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільс-
тва, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, 
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелек-
туального, творчого, культурного потенціалу народу. Як вже раніше зазначалось, що тільки соціа-
льно розвинена особистість – найвагоміший чинник усіх історичних зрушень. Тільки особистість з 
високим рівнем освітнього потенціалу може стати учасником творчих процесів. Отже, освіта – це 
цілеспрямований процес виховання і навчання в інтересах людини, суспільства, держави, що супро-
воджується констатацією досягнення громадянином установлених державою освітніх рівнів. 

Отже в контексті соціальної філософії освіту необхідно розглядати як: (1) суспільно-особистісне 
явище; (2) сферу суспільної та особистісної життєдіяльності; (3) функцію суспільства і держави стосов-
но своїх громадян і одночасно функцію громадян стосовно свого власного розвитку, суспільства і дер-
жаві; (4) цінність (соціальна і індивідуальна); (5) рушійну силу культурного розвитку особистості. Та-
ким чином, освіта розглядається та розуміється як процес і результат, конкретний зміст якого полягає в 
розвитку особистості.  

Освітній простір характеризується певним чином організованою сукупністю освітніх парадигм, 
що існують в ньому і, таким чином, концентрує в собі особливості, притаманні цим освітнім парадиг-
мам. Отже, освітній простір володіє ознаками концентричності, які полягають в тому, що освітні пара-
дигми, які існують в ньому, як би вкладаються одна в одну, й ознаками поліцентричності, що виража-
ється в тому, що будь-яка освітня парадигма може стати тим центром, навколо якого здійснюється ор-
ганізація інших освітніх парадигм. У зв’язку з цим актуальним є необхідність зупинитися на особливос-
тях сучасного освітнього простору світу і на освітніх парадигмах, що існують в ньому, що обумовлене 
тим фактом, що сучасний етап розвитку вітчизняної освіти характеризується процесами інтеграції у сві-
товий освітній простір, а це передбачає якщо не успадкування світового зразка, то певне вивчення до-
свіду.  

В цілому, при осмисленні освітнього простору, традиційно виділяються тріади парадигм, напри-
клад: 

- ліберально-раціоналістична, культуроцентрична і глобально-історична (А.П. Валіцька, 
П.Г. Щедровицький [3, 4]); 

- традиціоналістсько-консервативна, раціоналістична і феноменологічно-гуманістична 
(В.Я. Пилипівський [5, 6]); 

- консервативно-просвітницька, ліберально-раціоналістична і гуманістично-мнемонологічна 
(X.Г. Тхагапсоєв [7]); 

- науково-технократична, гуманістична, езотерична (С.А. Волков [8]). 
Сенс запропонованого парадигмального підходу полягає в умінні адекватно розуміти і точно ін-

терпретувати зразки розв’язання освітніх завдань, що задаються тією або іншою парадигмою, оскільки 
вихід за її межі приводить до деформації сенсу парадигми і позбавляє результати ефективності. Значен-
ня парадигмального підходу полягає в науково обґрунтованій пропозиції (завданні) засобів, адекватних 
змісту парадигми. Критерії адекватності й точності завдань розташовані не в процесуальних характери-
стиках тієї або іншої парадигми, а в тому, що їх визначає. Тому, на підставі проведеного у попередніх 
статтях ідей і поглядів на освіту, автор даного дослідження вважає доречним дійти висновку, що най-
більш поширені і впливові філософські концепції, які формувалися в світовому освітньому процесі про-
тягом певного часу, втілилися в цивілізаційній парадигмі освіти. 

Актуалізація проблем освіти на зламі сторіч продиктована переоцінкою цінностей і пошуком 
змісту загальнолюдської ідентичності, яка формується, і нового образу світу. Відбиваючи процеси 
взаємозумовленості й взаємозалежності різних компонентів світового співтовариства, соціально-
політичні явища останнього десятиліття довели потребу вироблення й мотивування глобальної па-
радигми суспільного розвитку. Виявом цієї світоглядної установки стала активізація «цивілізацій-
ного бачення світу». Сформований надісторичний феномен – ноосферна парадигма буття – визна-
чив напрямок руху на сучасному етапі: від локальних до всезагальних зв'язків, включаючи в умови 
їхнього природного утворення фактор освіченості, що дозволяє великій кількості людей брати 
участь у функціонуванні колективного інтелекту. Світ, який розглядається в єдності різноманіття, 
змінює пріоритети і в освіті людини.  

У цих умовах виникає світоглядна проблема доцільності включення нових змін у контекст іс-
нуючих підходів або необхідності пошуку нової методологічної основи. Перший шлях звужує мож-
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ливість осягнення нових смислів змін, що відбуваються в сучасній освіті, і перспектив її розвитку 
та зумовлює неодмінність знаходження універсальної основи, здатної вирішити проблеми освіти 
комплексно, не обмежуючи дослідження рамками соціального інституту й розуміння освіти лише 
як феномена культури й фактора розвитку особистості, що сьогодні виступає недостатньою підста-
вою й стримуючою причиною як наукових розвідок, так і освітніх практик, які розвиваються. 

Комплексною основою, що синтезує соціокультурний, еволюційний, антропологічний, гума-
ністичний, інформаційний, синергетичний, інноваційний та інші, пов'язані між собою й разом з тим 
відносно самостійні підходи, стає цивілізаційна парадигма освіти, що висуває проблему транзитив-
ності освіти в контексті сучасних проблем глобалістики. Транзитивність освіти в цьому контексті 
означає сполучуваність головного – цивілізаційного базису, з усіма наступними параметрами освіти 
в їхньому зв'язку між собою, тобто цивілізаційного й соціокультурного, а далі з антропологічним, 
гуманістичним, інноваційним, синергетичним параметрами. Цивілізаційна парадигма дозволяє реа-
лізувати нелінійно-цілісний підхід у вивченні освіти, виявити взаємодію кроскультурної спрямова-
ності соціальних змін, що відбуваються, з транзитивним потенціалом освіти, розкрити природу 
освіти як системи, що самоорганізовується.  

Цивілізаційна парадигма транзитивної потенційності освіти включає суперечності, що існу-
ють у сучасному світі та в освіті, в її рушійних силах розвитку, створюючи теоретико-
методологічну базу для формування нових поглядів на вже відомі філософські категорії, що дозво-
ляють по-новому побачити феномен освіти як фундаментальність єдності цивілізаційної й культур-
ної компоненти; осмислити розрив між ними; показати, що в граничному синтезі духовної діяльно-
сті цивілізаційна парадигма освіти розглядається як сукупність системоутворюючих ідей і принци-
пів, які є теоретико-методологічними і світоглядними основами освітньої теорії та практики, і, як 
наслідок, такими, що визначають шлях розвитку людства. 

В умовах постійно зростаючої мінливості сучасного світу, яка проявляє себе в єдності проце-
сів наростаючого універсалізму, одноманітності й одночасного росту різноманіття, що зачіпають 
практично всі сторони життя людини, цивілізаційна парадигма забезпечує втілення стратегії випе-
реджального розвитку, а з освітою, яка названа експертами ЮНЕСКО основною стартовою точкою, 
пов'язуються всі інші види соціальних змін. 

Дослідження цивілізаційної природи освіти розширює уявлення й можливості для прийняття 
ідеї різноманіття світу як становлення індивідуальності в просторі загальності, для визнання необ-
хідності виходити в освіті із загальнолюдських завдань і цінностей. Цьому сприяє зростаюче взає-
мопроникнення культур, підсилюючи потребу в аналізі проблем освіти в загальноцивілізаційному 
контексті. 

Освіта в рамках цивілізаційної парадигми має готувати глобалістичну людину, точніше здат-
ну жити і ефективно діяти в глобальному середовищі. Тут є надзвичайно широкий спектр завдань – 
від формування відповідних світоглядних позицій, розуміння українського розвитку в контексті 
світових цивілізаційних процесів до відпрацювання навичок спілкування зі світом, людьми з інших 
країн, переймання їх досвіду і досягнень. Це особливо важливо в умовах, коли прогрес кожної 
окремої країни залежить не тільки від зусиль її громадян, але і від того, наскільки вони здатні 
сприймати все краще, що є в інших країнах. 

Різноманітні зміни, що вимагають світоглядних коректив в освітньо–виховному процесі, від-
буваються у взаємовідносинах людини і світу, держави і світу, людини і держави. Обумовлені вони 
передусім глобалізацією, хоч нею далеко і на вичерпуються.  

Людина глобалізована найбільш ефективна за умови її здатності до безпосереднього спілку-
вання зі світом, що передбачає і відповідну мовну підготовку. Це суттєво підвищує значимість мов-
ного навчання в сучасній освіті. На наш погляд, в Україні потрібно зробити справжній мовний про-
рив в освіті, а потім і в суспільстві в цілому. 

При абсолютній очевидності цивілізаційного контексту освіти він дотепер не представлений 
у наукових дослідженнях, хоча його засади були вже закладені. 
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SUMMARY 
In the article Author examines the methodological principles of research of educational paradigm of 

ХХІ century. The following categories being examined: paradigm, educational activity, civilization para-
digm of education.  

The sense and the essence of the approach consists in ability to understand adequately and interpret 
clearly the standards of the solution of educational tasks which are set by that or another strategy, if it goes be-
yond the boundaries of the concept brings to deformation of sense and the essence of the paradigms over and 
deprives the results of efficiency. The value of the conceptual approach lies in the scientifically grounded sug-
gestion of facilities, adequate maintenance of paradigm.  

 

А.  СОКУЛЬСЬКИЙ 
«ВЕЛИКЕ МОВЧАННЯ КОСМОСУ»: АСТРОСОЦІОЛОГІЧНИЙ ПАРАДОКС1. 

 

У поета М.Заболоцького в контексті культурології є поетичний афоризм про наш Всесвіт: 
«Два мира есть у человека; 
Один – который нас творил,  
Другой – который мы от века 
Творим по мере наших сил». [1, 34]. 

Якраз під астросоціологічним парадоксом розуміється суперечність між теоретичними при-
пущеннями щодо множинності населених світів і відсутністю явних ознак діяльності позаземних 
цивілізацій. Практика астрофізичних спостережень не здобула на сьогодні жодного загальновизна-
ного «сліду» діяльності більш ранніх цивілізацій, що починали своє еволюційне коло на мільярди 
років раніше цивілізації Землі. 

Згадаймо, що наша культура пізнається, насамперед, як простір смислів. Тобто, побачити 
ознаки розумної форми існування означає отримати ознаки смислу не нами створеного. Що для 
цього потрібно? Насамперед необхідне елементарне розуміння невідомої системи знаків або інфор-
мації. Наука ще не розв’язала питання що є предметною сферою інформації. Чи інформація є влас-
тивістю всіх матеріальних об’єктів, чи тільки живих і самокерованих, або ж істот зі свідомістю. 
Отже пошуки наші ведуться в напрямку віднайти ознаки присутності саме розумного існування, 
тобто істот зі свідомістю. Одним словом, шукаємо інформацію. Але ж інформація – це джерело, 
передавач, спосіб зв’язку, приймач, адресат. Отримати з Космосу інформацію означає здатність 
встановити інформаційний контакт. Інформація ж як повідомлення, передавання або отримання по-
відомлень здатна реалізуватись при наявності зв’язку. Останні 30 років цивілізація землян застосу-
вала ряд інформаційних проектів щоб почути Всесвіт: 

- В 1960 р. американські астрономи з обсерваторії Грін Бенк за допомогою двадцятишестиме-
трового радіотелефону зірки Тау Кита та Іпсилон Прізана на хвилі 21 см. намагалися виявити ра-
діовипромінювання штучного походження; 

- З 1961 р. американський радіоастроном Френк Дрейф намагався зафіксувати штучні сигна-
ли від зірок Тау Кита та Іпсилон Еридана; 

- 1972 р. – американські радіоастрономи Іукерман і Палмер за допомогою 91-метрового ра-
діотелескопа на хвилі 21 см. обстежують значні космічні площі, десь біля 602 зірки. Загалом до 

                                                 
1 В матеріалі не йдеться про НЛО, це явище, зокрема, розглядається товариством спостерігачів аномальних 
явищ у довкіллі Землі (ТСАЯДЗ): helek 05 @ mail.ru 
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1978 року вони виконали десь біля 13 таких операцій на хвилях 1.3, 18, 21 см. Об’єктами їх спосте-
режень стали понад 1000 зірок і кілька галактик; 

- 16.ХІ.1974 р. з радіотелескопа в Лрсібо (Пуерто-Рико) відбулася перша короткотривала 
(протягом 3 хв.) трансляція радіосигналу в бік шарового скупчення зірок у сузір’ї Геркулеса. 

Проте всі результати лише укріпили астро-соціологічний парадокс, який в західній науці на-
зивають парадоксом Фермі, а С.Лем називав даний парадокс «мовчанням космосу». На думку 
В.Лук’янця відсутність позитивних результатів СЕТІ – експериментів (окрім радіосигналів) гово-
рить про відсутність позаземного розуму, саме в тій частині космосу, куди нам вдається проникну-
ти. Саме це підтримує песимізм щодо теперішнього і майбутнього культури. 

Цей песимізм стає сутнісною рисою сучасного філософського дискурсу, який переступив із 
ХХ ст.. у ХХІ – е і все далі набуває нових ракурсів інтерпретації. Занепокоєння і тривогу з приводу 
перспектив як окремих сфер діяльності людства, так і всієї його культури висловлювалися 
О. Шпенглер, М. Бердяєв, М. Гайдеггер, Я. Голосовкер« та інші. Про ризики експоненціального роз-
витку наукомістких технологій у контексті проблем позаземного життя писав И. Шкловський. Роз-
виток авангардних технологій на початку ХХІ ст. не зменшує екзистенційної тривоги мислителів. 
М. Гоголь (1809–1852) і Серен К’єркегор (1813–1852) в центр екзистенції людини ставили осмис-
лення розумом і душею величність творця Всесвіту [2, с. 46]. 

В остаточному підсумку для відповіді на це питання (що є найвищий авторитет) варто звер-
нутись до більш загального філософського питання: як ми пов’язані зі Всесвітом, частиною якого є? 
Яка природа Вищої Реальності? Чи існує Творець, Який вклав в нас моральне почуття і який вима-
гає, щоб ми жили відповідно до його законів? [3] 

У крайньому варіанті АС – парадокс трактується навіть як суперечність між імовірністю іс-
нування складніших і більш розвинутих, ніж земна, цивілізацій і відсутністю колонізації землі іно-
планетянами. Поряд з скептиками апологети принципу Фермі відзначають, що із того, що нам відо-
мо про життя на нашій планеті привертає увагу те, що навіть в області з екстремальними умовами і 
обмеженістю ресурсів, варто сподіватися, що розвинуті позаземні цивілізації шукають нові ресурси 
для колонізації космосу. Деякі автори пише А.Цвєтков (2002), дають свої оцінки, скільки би це не 
зайняло часу у такої цивілізації для колонізації всієї галактики, їх оцінки дають дати між 5 і 50 млн. 
років [4], скажемо, для геології це мізерний час. 

Отже, що сьогодні наука може сказати про Всесвіт (First Things), назву якого журналіст Фред 
Гірен перекладає як «Першооснова» або «Вічні питання». Скажемо – це католицький погляд, що 
адресується великій аудиторії. Він висказує думку, що Всесвіт у тому вигляді, в якому існує сього-
дні, виник «спеціально для нашої у ньому присутності». Цей принцип явно виходить за межі науки 
і втручається у сферу релігії. Цікавим видається для багатьох учених «антропічний принцип» – пе-
редбачаючий Бога як легку відповідь, але він є запереченням Копернікової догми. Логічним в цьо-
му сенсі є думка Джорджа Смута: «Мені здається чимось на зразок гордині вважати, що Бог ство-
рив Всесвіт виключно для нас (?!), – Я б, здається, створив Всесвіт, сповнений життя». Остання ве-
рсія причин АС – парадокса має, скажемо, мало оптимістичне значення для осмислення землянами 
перспектив розвитку власної культури. З цього приводу В.Лук’янець висловлює припущення, що 
тоді, «коли планетарна цивілізація досить глибоко входить у технологічну фазу своєї еволюції – 
фазу ризикованої дестабілізації її взаємин з оточуючим її «Космосом» її існування припиняється» 
(Лук’янець В., Загадка Silentium Universi). Одна з найбільш глибоких і актуальних проблем сучас-
ного природознавства набуває не тільки світоглядного, а й екзистенційного значення. Неможли-
вість її наукового пояснення «…спонукають учасників дискурсу про глобальну еволюцію піддавати 
кардинальному переосмисленню ідеологію еволюціонізму доби Модерну». 

Отже питання: у чому сенс життя? Яке місце людини у Всесвіті? Складається враження, що 
наука не здатна говорити про ці предмети. Та навіть якщо ми постійно повторюватимо, що це типо-
ві псевдо-проблеми, ці проблеми залишатимуться [4, 83]. 

Багато науковців, як В. Рубцов, А. Урсул, М. Смолуховський, Л. Гінділіс, Н. Кардашов, 
Ф. Цицін, К. Шеннон та В. Вівер, і Л. Больцман заявляли, що відсутність видимих для земного 
людства виявів діяльності позаземних цивілізацій аж ніяк не означає відсутність цих ПЦ. В поста-
новці АС – парадокса неправомірно ототожнювати явище і сутність. Те що ми не можемо виявити і 
навіть не маємо правильного уявлення про нього, не означає що феномен не існує як сутність поза 
межами нашого сприйняття та уявлень. Варто визнати, що у цій сфері земляни зробили лише перші 
кроки, тому не має можливості застосувати навіть культурологічний метод пізнання астросоціаль-
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ного парадокса. За оцінками Дж. Тартера, за перші 15 років СЕТI – досліджень було засновано ли-
ше 10-17 частина всього обсягу необхідного фазового простору пошуків, не кажучи і про самі ме-
тодики пошуків. В їх реалізації намітилися два способи: спроба вловити сигнали якими користу-
ються позаземні цивілізації у своїй діяльності (тобто підслуховування) та пошук сигналів, що гіпо-
тетично кажучи, могли надсилатись ПЗ спеціально для встановлення контактів з іншими космічни-
ми осередками життя. 

З цього приводу слушно зауважив Л. Гінділіс, що високо розвинуті ПЗ можуть використову-
ватись для своїх внутрішніх комунікацій такі засоби і методи, які не приводять до марного розсію-
вання потужності в космічний простір (як, скажемо, радіорелейні лінії, світловоди). За таких умов 
підслуховування, вважає науковець, стає практично безнадійним. 

Пошук позаземних цивілізацій сьогодні ведеться як пошук у космосі особливих (з ознаками 
штучності) енерговипромінювань. Бо вважається, що високо розвинута техногенно цивілізація за 
рахунок збільшення ентропії (ІІ Початки термодинаміки) повинні створювати навколо себе підви-
щений енергетичний фон [4]. При цьому не враховуються поправки флуктацій ентропії, які були 
відкриті А. Ейнштейном і дослідженні М. Смолуховським і теоретично сформульовані 
М. Больцманом. Звідси випливає, що космічна цивілізація, могла оволодіти розсіяною (з термоди-
намічного погляду) енергією переходить до енерговикористання альтернативних енергій відомих 
нашій земній цивілізації. А.Цвєтков в статті «Парадокс Фермі» (2002) в цьому випадку цитує 
Ф. Циціна: «За межами ІІ Початку космічна цивілізація може в принципі нічого не випромінювати в 
навколишній простір». А реалізація температури нижчої за реліктове випромінювання яке могло б 
поглинатись. В такому випадку дана космічна цивілізація буде невидимою. Цей приклад говорить, 
що в космічному просторі можуть бути осередки життя, які є недоступними тим методам спостере-
жень, які практикуються сучасною земною наукою. Таким чином міг би долатись астросоціологіч-
ний парадокс, як можливий напрям пізнання.  

М. Кардашов сформулював критерії, за якими сигнал можна було б визнати штучним, але не-
вдовзі були відкриті природні джерела раніше невідомого випромінювання, які деякими науковця-
ми оцінені скептично. Проблема в тім, що в будь-якому випадку цивілізація буде використовувати 
об’єктивні закони-механізми випромінювань, і тому, будь які фізичні характеристики сигналу не 
можуть засвідчити їх походження від штучного джерела. Постає проблема смислу, який необхідно 
помітити в сигналі. А не його фізичних характеристик. Іншими словами, «помітити» позаземну ци-
вілізацію можна тільки в процесі встановлення і інформаційного контакту. Сьогодні земляни не-
спроможні розрізнити «природні» і «штучні» космічні (мікрофізичні) процеси. У цій сфері ми здат-
ні реєструвати лише факти і не можемо усвідомлювати їх смисл (за винятком нами створених: ви-
ходи на орбіту супутників, розщеплення атому, синтез штучних хімічних речовин тощо). 

А власне наявність смислу (сенсу) є для нас ознакою розумної діяльності. Згадаймо, що і на-
ша власна культура визначається насамперед як простір смислів. Виділити інші форми існування 
означає побачити ознаки не нами створеного смислу – підкреслює О. Цвєтков. 

Наші уявлення про Всесвіт досить спрощені. Знаємо, що це простір наповнений матерією і 
енергією, тобто зорями, їх скупченнями – галактиками, скупченням самих галактик, міжгалактич-
ною матерією та інших, ще не відомих об`єктів. 

Згідно з космологічною теорією Великого вибуху бл. 15 млрд. років тому Всесвіт почав роз-
ширюватись від дії гарячого сконденсованого стану та еволюціонувати до сучасного стану [5, с. 
289]. Параметри Всесвіту нині оцінюються в 40 мільярдів світлових років, а його вік, як зазнача-
лось, у 15 мільярдів років. Планета Земля за віком 4,5 мільярди років, тобто в три рази молодша 
Всесвіту. Від припущення, що саме ми становимо все мисляче населення у всій природі Всесвіту, 
звичайно, перехоплює подих. Виходить, що виникло життя, подібне земному через 4,5 млрд. років 
від формування нашої планети. 

Отже, 15 мільярдів – це мінімальний час для інших форм життя Всесвіту. Це час творення і 
накопичення в надрах зірок необхідних важких елементів, їх наступного викиду в космос, а пізніше 
виникнення з цього пилу нового покоління зірок, подібних нашому Сонцю. Вся ця плазма і простір 
є необхідною умовою для виникнення життя хоча б на одній планеті. Якби не міняти наші погляди, 
життя – природний етап еволюції Всесвіту, і тому воно не може бути унікальним. Автори на зразок 
Фреда Гірена намагаються завести нас на інший берег, куди з науки, не має мосту. 

В додаток до сказаного хочу нагадати думку одного з відомих біологів і фізіологів, так званої 
Київської школи екологів Віталія Межеріна: «…все розвивається по спіралі, як пружина в механіч-
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них годинниках. Цивілізація має уступити природному шляху розвитку». Не у всьому вдалося розі-
братись. Земля управляє нічним світилом, чи місяць управляє земним буттям. Якщо це взаємообу-
мовлено, то яка потребується рівновага відтворювальних сил. Для чого людина прагне в Космос, 
коли вона на відміну Космосу живе по-протилежному Закону. Обидві системи – природа і людина – 
функціонують на різних рівнях (ідеях). [6]. Чи можуть існувати ці протилежні процеси в гармонії, 
аеробний і анаеробний. За законами діалектики можуть, а в реальності – ми знищуємо живу плане-
ту Земля, вона відповідає глобальними катастрофами. Людина між двома крайностями: її природа, 
біологічна (аеробна), а сутність – соціальна, цивілізаційна.  

Динаміка до глобальної кризи почалося ще в первісні цивілізації, коли на Черкащині (Тальян-
ки, Майданець, Тальне) постали перші міста – на кілька десятків тисяч мешканців і за солярною 
планіграфічною схемою. Там виник бартер, гроші, можновладці і протиріччя з довкіллям. Зміню-
ється наше довкілля, змінюється людина, остання вже складає 6,5 мільярдне населення, все дужче 
відчувається потреба в кисні, вуглеводах, білках тощо. 

На Землі перетворюється 1% сонячної енергії в хімічну. Штучні кременеві батареї роблять це 
набагато краще, корали ж розвиваються на кременевій основі. А чи можливі рослини з кременевим 
листям? Вони виділяли б значно більше кисню. Ця лакуна можливого залишається допоки незапов-
неною. Адже ми досі не знаємо найменших величин, як і не знаємо найбільших: 1015, 1024. Здається 
природа втомилась народжувати Ейнштейнів, Лоренцо, Планків, Вольфів, Вернадських, Корольо-
вих… В чому-ж полягає животворящий код природи в технічну еру? Не дарма євреї 40 років блу-
дили пустелею, відмовившись від ситного життя в рабстві. Знайти вихід значить потрібно від чо-
гось відмовитись. Так завжди було в історії. 

Просвітництво спростувало дуалістичну космологію Арістотеля. всесвіт виявився єдиним, і 
закон тяжіння математично сформульований Ісааком Ньютоном почав застосовуватись повсюдно. 
З’ясувалось, що і увесь світ (можливо – А.С.) можна збагнути розумом, а не лише частину його [7, 
116]. Осмисливши можливість розуму І. Кант, який дійшов висновку, що практичний розум і мора-
льна свідомість свідчать нам про існування Бога. Правда, пізніше він додав, що позаяк чистий ро-
зум не здатен через обмеженість своїх ресурсів довести існування Бога, то він остільки, оскільки 
йдеться про чистий розум, повинен залишатись за межами всього можливого досвіду. За давньо-
грецькою традицією це звучало б namartia, тобто непоправна помилка, Просвітництва [8, 205]. 

В постмодерні часи відношення Єдиного і Світу намагався з’ясувати і Плотін. Але не за біб-
лійним розумінням. Витікання енергії з Єдиного не призводить, проте, до її зменшення або висна-
ження – стверджував він, однак останні спостереження за сонцем доводить, що це не так [9, 83]. 

Ймовірно, що наше сподівання на розгадку «Великого мовчання Космосу» є ілюзією, поро-
дженою характерною для епохи Модерну беззастережною вірою в можливості власного розуму, в 
його поєднанні з науковою методологією та пост- модерним уявлення про радикальний «прорив» 
сучасних технологій. в цьому контексті професор математики Утрехтського університету (Нідерла-
нди) Ханс Фройденталь запропонував мову для спілкування з позаземним розумом [10, с. 5] 

І перш ніж пережити розчарування і песимістичні настрої від факту відсутності очікуваних 
спостережень, варто спробувати дещо точніше сформулювати свої сподівання. 

Мовчання Всесвіту і Мовчання Бога – це все таки різні речі: мовчать вони, можливо, й одна-
ково, але для зовсім різних аудиторій.  

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Подольська Є., Лихвар В., Погорілий Д. Кредитно-модульний курс культурології. Навч. пос. – 

К., 2006. – с.34. 
2. Сокульський А. Микола Гоголь(1809 – 1852) і Серен К’єркегор (1813 – 1852) / А.Сокульський // 

Київська старовина № 4, 2008. 
3. Гудінг Д., Леннокс Д. Передмова // Людина та її світогляд. У пошуках істини і реальності. Т. 2. 

– Львів, 2008. 
4. http: // ru. wikipedia, org / wiki / SET@ home 
5. Універсальний словник-енциклопедія. Видавництво «Ірина» – К., 1999, – 289 
6. Межерин В. «Родословная Жадности» /В. Межерин. Інтерв’ю «Журнал газеті»., news.Finance.ua 
7. Гудінг Д., Леннокс Д. Передмова // Людина та її світогляд. У пошуках істини і реальності. Т. 2. 

– Львів, 2008. 
8. Там само. 
9. Там само. 



     2010                                                                                                     КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК 

 135 

10. Ярова А. Вавілонський кризис / А.Ярова // ИГ, № 12, 2009, с. 5. 
SUMMARY 

The variety of senses of modern information projects is analysed. Astrosociological paradox be-
tween theoretical suppositions about universe multiplicity and signs of lack of extraterrestrial civilizations’ 
activity is characterized. The main conclusion is that Universe and God kinds of silence are the different 
forms of cognition. 

О. С. ШЕЙКО 
ИЗМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТЕРЕОТИПОВ  
ПРИ ОПИСАНИИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ  

 

Мировое сообщество в эпоху глобализации предоставляет широкий спектр возможностей для 
профессиональной самореализации личности. Для современного украинского общества необходимо 
изменение подходов в оформлении деловой документации в соответствии с международными стан-
дартами, так как они уже внедрены и для использования внутри государства. 

В справочной и учебной литературе по деловому английскому языку (О.И. Антонов, И.С. Бо-
гацкий, С.И. Буданов) и на английских Интернет сайтах приводится информация о социальных 
предпочтениях личностных качеств при заполнении разных видов деловой документации.  

Цель данной работы заключается в выявлении социальных стереотипов при описании лично-
стных качеств и анализе их изменений. 

К задачам научного поиска относятся следующие: 
- определить какие качества наиболее часто используются при описании личной характери-

стики в разных видах деловой документации; 
- уточнить значение социальных стереотипов при описании личностных качеств; 
- выделить различия в стереотипах описания личностных качеств в американском, европей-

ском сообществе и украинском обществе в советский и современный период; 
- конкретизировать влияние процесса социализации на формирование стереотипов воспри-

ятия личностных качеств; 
- указать различия в личностных качествах, необходимых для командной и индивидуальной 

работы; 
- систематизировать английскую лексику, необходимую для описания личностных качеств в 

разных видах деловой документации в соответствии с международными стандартами; 
- выделить особенности социализации в украинском и американском обществе в контексте 

общественного мнения по отношению человека к своим личностным достоинствам; 
- обосновать современные компоненты рынка и свободной конкуренции и их психологиче-

ские особенности для украинского общества при описании личностных качеств в деловой докумен-
тации.  

Личностные качества – это наиболее значимые характеристики субъекта, необходимые для 
его эффективного социального взаимодействия. Социальное взаимодействие представляет собой 
процесс и (или) ситуации совместной деятельности и общения.  

Каждый человек старается выглядеть положительно и привлекательно «в глазах других». Ес-
тественно, что при создании своей характеристики люди, преимущественно, указывают свои досто-
инства, а недостатки или не упоминают, или «смягчают» их значение. В обществе всегда есть набор 
личностных качеств, которые наиболее востребованы, предпочтительны и одобряемы в данный 
момент времени для определенного уровня развития культуры общества. Это своеобразный образец 
для подражания, стереотип степени социального престижа. Например, в период кризиса, важна 
скорость в принятии решений, как стратегических, так и тактических, способность работать в си-
туации риска. 

Среди личностных качеств встречаются популярные, модные и традиционные, которые исхо-
дят из непосредственно социальной природы человека. В обществе человек не может прожить без 
дружелюбия (дружелюбный – friendly), гостеприимства (гостеприимный – hospitable), взаимопод-
держки (mutual support), искренности, доверия, оптимизма (оптимистичный – optimistic). Показате-
лями современного общества (информационной эпохи, глобализации, повышенного риска и невро-
тизма) выступают такие социальные характеристики, как устойчивость к стрессу и напряжению (to 
be able to work under pressure), открытость к новому, к информации (to process information quickly, to 
be well-informed), мобильность (mobility), конкурентоспособность (competitive). 
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В русском и английском языке многие слова, которые используются для описания личност-
ных качеств, имеют одинаковое значение, т.е. люди воспринимают и понимают их тождественно. 
Так, например, традиционное понятие «творческий человек» сейчас повсеместно звучит как «креа-
тивный» (creative), что означает одно и то же, но является английским словом. Часть слов различа-
ется по значению в сфере общественного сознания. Слово «толерантность», «толерантный» (toler-
ance, tolerant) более емкое по содержанию в русском языке, оно предполагает не только терпимость, 
но и взаимопонимание, эмпатию (empathy) – сопереживание, сочувствие. Особенность использова-
ния английской лексики при описании личностных качеств заключается в употреблении ориги-
нальных английских слов, а не в «дословном» переводе их с русского языка (так называемое «рус-
ское мышление»). 

Личностные качества можно разделить на две группы: общечеловеческие, необходимые, в 
первую очередь, для межличностного взаимодействия, и профессиональные – для деловой сферы. 
В резюме по трудоустройству человек скорее укажет какой он ответственный, способный специа-
лист, а не какой он добрый и гостеприимный. 

В большинстве случаев люди сталкиваются с потребностью в перечислении или краткой ха-
рактеристике своих профессиональных качеств при написании или заполнении следующих видов 
документов: 

- Curriculum Vitae (CV) – (дословно жизнеописание) автобиографии; 
- Resume – резюме (в виде таблицы); 
- Application Form – анкеты; 
- Recommendation Letter, Letter of Recommendation, Reference – рекомендательного письма 

[1,69-72; 2,48-49; 3,63-69; 6]. 
Эти документы необходимы для трудоустройства, получения образования, участия в проек-

тах, в том числе, и для получения грантов, как в пределах страны, так и за рубежом. 
Отметим, что при описании личностных качеств (Personal Features or Personal Data) суще-

ствуют шаблоны, с которыми можно ознакомиться на Интернет сайтах, представляющих образцы 
вышеперечисленных документов. Поэтому, чтобы привлечь внимание потенциального читателя, в 
позитивном решении которого вы заинтересованы, следует добавить о себе что-то нестандартное и 
оригинальное, «что-то личное», даже неформальное (какая-то яркая жизненная ситуация). На дан-
ный момент нет значительных лексических различий при работе с документами на русском, укра-
инском и английском языке. Это предопределено всеобщей Интернет культурой и глобализацией. 

Среди профессиональных качеств чаще всего упоминаются интеллектуальные и организатор-
ские способности, стиль взаимоотношений с коллегами, склонность к командной или индивидуаль-
ной работе. Человек среди своих достоинств (advantages, benefits) может перечислить, что он ак-
тивный (active), энергичный (energetic), конструктивный (constructive), интеллектуальный (intelli-
gent), квалифицированный (qualified), ответственный (responsible), энтузиаст (enthusiastic), внима-
тельный (attentive), вдумчивый (thoughtful), дисциплинированный (disciplined), мотивированный 
(motivated), постоянный, стабильный (consistent), осторожный (careful), методичный (methodical), с 
острым интеллектом, с аналитическими и проницательными критическими способностями (with 
sharp intellect, analytical skills, keen critical capacity) [1,71; 2,56; 3,62; 6]. 

Проблема заключается в стереотипах описания личностных качеств и в их (стереотипов) из-
менении. Социальный стереотип – это привычный способ восприятия действительности, некий 
«застывший» ее образ, необходимый для взаимодействия (общения и деятельности) людей в обще-
стве [4,877; 5,158-159]. Стереотипы одновременно полезны и вредны для личности и общества. С 
одной стороны, человек не может каждую минуту по-новому понимать и оценивать окружающий 
мир, человеческая психика предполагает повторяемость, некоторое однообразие действий, – в дан-
ном случае, стереотип обеспечивает основу, устойчивость для адекватного реагирования на всевоз-
можные внешние импульсы. С другой стороны, ригидная форма стереотипного мышления не по-
зволяет человеку выйти за привычные рамки, является препоной для творчества. В обществе сте-
реотипы формируют общественное мнение (некие ярлыки – стандартные оценки), воздействие ко-
торого часто бывает консервативным и абсурдным, но избежать его сложно. Что касается конкрет-
ного исторического периода (продолжительность жизни человека, разные поколения, возрастные 
особенности), то личность «включена» в общественную систему стереотипов, модель структуриро-
вания опыта, от момента рождения и замечает (сравнивает, отвергает) только незначительную ее 
часть. 
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Во многом социальные стереотипы формируются общественной, включая политическую, 
идеологией государства и особенностями его экономической системы. Стереотипы представлены 
как на уровне общественного сознания, так и в сфере деятельности. Часть стереотипов может быть 
подвержена изменениям, часть остается неизменной продолжительное время – на уровне общест-
венной психологии, так называемое «общественное мнение». 

Для советского общества (на сегодняшний день – поколение 40 летних и старше) был харак-
терен коллективизм, «уравниловка», общественная активность (активисты, общественники). Идея 
коллективизма проявлялась в доминировании массы над личностью, самоценность одного человека 
сводилась к нулю, он был только частью системы. «Уравниловка» предусматривала «усреднен-
ность» способностей личности. Поэтому, в личной характеристике преобладали качества, связан-
ные с подчинением коллективу, например, дисциплинированный, обязательный, ответственный, 
трудолюбивый, способный, добросовестный, самокритичный. 

Для стран Востока (в широком понимании – для восточной цивилизации) доминанта государ-
ства над человеком является традиционной, соответственно, и стереотипы одобряемых личностных 
качеств. 

Противоположный полюс отношения к личности представлен в западной культуре, в первую 
очередь, в американской, на которую сегодня равняется украинское общество (в оформлении меж-
дународной документации). Идеология либерализма считает главной ценностью свободу человека, 
возможности реализации его способностей, а государство ему должно оказывать в этом поддержку. 
Свободная рыночная конкуренция связана с необходимостью саморекламы, способностью «продать 
себя» на рынке труда – быть индивидуальностью, отличаться от других, быть в чем-то лучше (про-
фессиональней) остальных. На сегодняшний день документация, включающая характеристику лич-
ностных качеств, заполняется по «американскому шаблону».  

Стереотипы описания личностных качеств и их изменение зависят не только от доминирую-
щей идеологии и экономической системы общества, но и от менталитета народа в самом широком 
понимании. В украинском обществе не принято себя хвалить, «пусть это сделают другие» – этот 
стереотип очень живуч, так как он основан на особенностях воспитания детей – с детства ребенку 
объясняют, что «хвалиться» своими качествами нехорошо – «какой я умный, какой я сообразитель-
ный» (хвастун, зазнайка). Такая скромность ведет к тому, что люди привыкают указывать немного 
своих личностных достоинств и писать о них весьма формально и безлико.  

В американском обществе воспитание детей строится на совершенно иных принципах. Ребе-
нок с юного возраста ощущает себя самостоятельной, независимой личностью, которая обладает 
способностями, талантами и стремится к осуществлению своей мечты. И слово амбициозный – с не 
совсем позитивным оттенком в сознании украинского общества (ближе к понятию «выскочка») яв-
ляется движущей силой американской социализации. 

Разные возрастные группы в украинском обществе в той или иной мере сталкиваются с за-
полнением документов, включающих личностные качества. В пределах государства в большинстве 
случаев при приеме на работу в отделе кадров требуется автобиография, в которой отдельной гра-
фой личные характеристики не выделены, и чаще всего их не пишут. Поколение старше 40 лет к 
такому привыкло, – это своеобразный социально-возрастной стереотип.  

Поколения 20летних и 30летних находятся в иной ситуации. Молодые люди с помощью Ин-
тернета могут найти работу (сайты трудоустройства) как в офисе, так и дома, с разной степенью 
занятости; могут получить образование (один из популярных его видов – дистанционное); могут 
участвовать в проектах или разрабатывать их. Это в полной мере относится как к разным видам 
деятельности внутри государства, так и к международным программам. Все зависит от потребно-
стей и способностей отдельно взятой личности. 

Именно в Интернете, при составлении, в первую очередь, резюме (Resume) действует стан-
дарт (тоже стереотип) перечисления личностных качеств. Если для украинского работодателя при 
заполнении резюме на украинском языке, принимая во внимание общность менталитета (стереоти-
пов восприятия и мышления), достаточно указать один набор личностных качеств, то на американ-
ского работодателя такой список на английском языке (если не используется оригинальная лексика) 
может и не произвести желаемого впечатления. Поэтому, необходимо знать международные шаб-
лоны социальных предпочтений при подаче личностной характеристики. 

Считается, что лучше себя перехвалить, согласуясь с чувством меры (to be realistic), нежели 
написать о себе формально и безлико. Данной психологической особенности есть как минимум два 
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объяснения. Во-первых, это показатель самооценки, самоуважения и уровня личностных притяза-
ний (амбиций и достижений – ambitions and achievements). Во-вторых, всегда есть потенциальные 
(potential) способности и качества, которые вы хотите в себе усовершенствовать и развить (willing 
to learn).  

При кратком описании личностных качеств для усиления положительного впечатления сле-
дует использовать глаголы действия (action verbs), например, участвовать (to participate), усовер-
шенствовать (to improve), руководить (to supervise, to manage), оценивать (to evaluate), обеспечивать 
(to provide), анализировать (to analyze), проводить работу (to complete), внедрять (to implement), ис-
следовать (to investigate, to research, to explore), организовать (to organize), планировать (to plan), 
предлагать (to propose), разрабатывать (to elaborate), решать проблему (to solve), модернизировать 
(to streamline), поддерживать (to support), выполнять функции (to perform), создавать (to create), 
быть ориентированным на бизнес (to be business oriented), быть эффективным (to be effective) [2,49; 
3,66]. 

В рекомендательном письме уместно использовать следующие словосочетания: проявить та-
лант в чем-то (to show a real talent for something); быть наиболее успешным в чем-то (to be particu-
larly successful in something), наиболее значимый аспект его (ее) работы (the most remarkable aspect 
of his (her) work), задавать оригинальные вопросы (to ask original and insightful questions).  

Отметим, что для командной (team work) и для индивидуальной работы (individual work) не-
обходимы разные социальные качества. Например, командная работа предполагает, что человек 
будет толерантным (tolerant), терпеливым (patient), способным к адаптации (adaptable, adjusted per-
son), неконфликтным (non-conflicted), с хорошими организаторскими способностями (managing ca-
pabilities), социально активным (socially active), тактичным (tactful), дипломатичным (diplomatic), 
экстровертированным (extroverted), способным к взаимодействию (cooperative), уважающим мнение 
других (respectful of others` opinions). Для индивидуальной работы характерны независимость (inde-
pendence, independent), интровертированность (introverted), ярко выраженное чувство собственного 
достоинства (strong sense of self) [2,56; 3,62; 6]. 

Выводы. Современное общество предоставляет свободу каждой личности в выборе путей 
самореализации. В качестве примечания: двадцать лет назад для украинского социума такие воз-
можности были весьма ограничены. На сегодняшний день значительная часть деловой документа-
ции так или иначе связана с Интернет культурой: поисковые программы, корреспонденция. В Ин-
тернете деловая информация базируется на международных стандартах оформления, включая аме-
риканские шаблоны. Для участия в различных проектах необходимы практические знания для ус-
пешной презентации своих профессиональных и личностных данных. Украинцам, заинтересован-
ным в том, чтобы их кандидатура при трудоустройстве, получении образования (как в государстве, 
так и за его пределами) была по достоинству оценена, необходимо преодолевать стереотипы социа-
лизации (особенности национального воспитания) и предыдущей советской эпохи. При перечисле-
нии и описании личностных качеств в разных видах деловой документации следует базироваться на 
оригинальной английской лексике, часть которой представлена в данной статье. 
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SUMMARY 
The problems of changing of social stereotypes in description of personal data in various types of 

business documents are examined in the article. The author compares stereotypes of description of personal 
data in Soviet, Ukrainian and American societies. The necessity of applying of international standards in 
description of personal data by contemporary Ukrainian young generation is stipulated. 
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О. В. РАТУШНА 
ДУХОВНИЙ І ДУШЕВНИЙ ВИМІР ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ПІЗНАННЯ 

 

Актуальною проблемою для філософії загалом, соціальної зокрема є недостатність впливу на 
буденну суспільну свідомість. Адже без філософського світоглядно-методологічного впливу на лю-
дину вона не може йти шляхом самовдосконалення й самопізнання. Внаслідок абстрагування свого 
понятійно-категоріального апарату від невідчужуваної сутності, якою є людська чуттєвість, в якій 
домінує образно-асоціативне художньо-естетичне сприйняття та запам’ятовування, що є первинним 
для людини, яка у своєму житті керується знанням, явленим їй в чуттєво-достовірній образній ху-
дожньо-естетичній формі, філософія у своєму цілераціональному вигляді залишається осторонь від 
неї. Тому, на нашу думку, актуальним є розгляд онтологічного виміру художньо-естетичного зо-
браження дійсності, та надання художньому образу вагомого соціально-філософського статусу і 
відповідного місця у соціально-філософському знанні. 

Звідси основне завдання статті: розгляд онтологічного виміру художньо-естетичного зо-
браження дійсності, художнього образу як вихідної категорії художньо-естетичного образно-
асоціативного пізнання. Досліджуючи духовні засади людського буття як субстанційні, такі, які 
людина здійснює як суб’єкт власної волі, що визначає її власну життєву долю в суспільстві, ми ста-
ємо на шлях соціально-філософського способу пізнання. Це означає, що потрібно виходити із три-
іпостасної сутності людини, яка полягає в єдності тіла, душі і духу. Душа як центр людського єства 
має тілесно-чуттєві прагнення, оскільки вони забезпечують можливість жити в статусі біологічної 
психофізіологічної істоти. З іншого боку, душа має духовні устремління не лише до об’єктів такого 
споживання, але й пізнавального споживання об’єктивного в самих цих об’єктах, наслідком чого 
стає психосоціологія почуттів. У цьому разі вічне (душа) сполучається, з’єднується з вічним у ви-
гляді знання, втіленого також і в чуттєвій природі людини, яка, завдяки пізнавальному споживан-
ню, стає просякнутою духом знання об’єктивного, оформленого вже не лише в психофізіології від-
чуттів, а і в психосоціології почуттів. 

Естетичне є ніщо інше, як чуттєва, образна свідомість. Цей рівень свідомості – фундамента-
льний, первинний як в історичному, так і феноменологічному плані, народжуючись у процесі 
упредметнення смислу й осмислення предмету, він проявляється як здатність уявлення, образи яко-
го антропоморфні й міфологічні за природою. Цілісність – вичерпне визначення образу, естетично-
го вже тому, що є тотожністю властивих йому ціннісно-смислового і предметно-чуттєвого аспектів. 
У більшості випадків „естетичний предмет” настільки ж тавтологічний, як і „образне поняття”. На-
віть розвинені в Новий час абстрактно-логічні схеми свідомості безумовно мають образно-чуттєвий 
рівень, тоді як „примітивна” міфологічна свідомість володіє раціонально-рефлексивним виміром, з 
якого, власне, свідомість і починається. 

Наголосимо також, що свідомість є продуктом суспільного способу (образу) життя людей, 
тому особливої потреби в обґрунтуванні соціально-філософського характеру художнього образу як 
центрального і стрижневого ядра мистецької діяльності немає. Лише зазначимо, що в основі людсь-
кого буття як феномена природно-соціально-духовного знаходяться природно-буттєві сили: творче 
уявлення, свідомість, відтворення самого матеріально-природного життя індивідів у певній соціа-
льній формі і природна сила самої соціальності як ефект організації сумісної життєдіяльності. Го-
ловна сила первинного соціуму не техніка, а сама соціальність: кооперування діяльності, вдоскона-
лення її форм і навичок, соціальне наслідування досвіду. А міфологічний та релігійний типи світо-
гляду ефективно визначають і мотивують соціально-духовний спосіб буття як окремої людини, так 
і тих суспільних об’єднань, у межах яких здійснюється розвиток людства. 

Відзначимо, що людина, взаємодіючи зі світом природних об’єктів, не тільки перетворює їх 
форми, за зразком уже наявним в її свідомості, але й формує власну чуттєву природу, яка облагоро-
джується залежно від цілей, що їх ставить людина в процесі праці.  

У межах теорії суспільно-економічних формацій праця як взаємодія людини з природою роз-
глядалась у статусі наукового поняття. Так само як і учасники суспільного процесу виробництва – 
капіталіст і пролетар. Але ж свідомість являє собою процес упредметнення цілей і потреб, як і їх 
розпредметнення, тобто повернення до свого змісту, до тих почуттів, які „згасли в продукті”. Це 
означає, що діяльність людини в будь-яких проявах має чуттєвий, або ж естетичний характер. Не 
обов’язково йдеться про естетичне як прекрасне. Навіть потрібно говорити: не йдеться про естети-
чне як прекрасне, а як про сенсуалістичне. 
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Спробуємо довести це на аналізі відомого всім класичного визначення праці К. Марксом. 
„Праця є насамперед процес, що відбувається між людиною і природою, процес, в якому людина 
своєю власною діяльністю опосередковує, регулює і контролює обмін речовин між собою і приро-
дою. …Діючи за допомогою цієї діяльності на зовнішню природу і змінюючи її, вона в той же час 
змінює свою власну природу. Вона розвиває приховані в останній сили і підпорядковує гру цих сил 
своїй власній владі... В кінці процесу праці виходить результат, який уже на початку цього процесу 
був в уяві людини, тобто ідеально. Крім напруження тих органів, якими виконується праця, протя-
гом усього часу праці необхідна цілеспрямована воля, що виражається в увазі, і до того ж необхідна 
тим більше, чим менше праця захоплює робітника своїм змістом і способом виконання, отже чим 
менше робітник втішається працею як грою фізичних та інтелектуальних сил [4, с. 175-176]”. 

 Отже, як людина, так і природа з’єднані органічно як цілісність, хоча й у неспівмірному про-
сторовому вимірі. Що стосується часу, то людина, за визначенням Августина Блаженного, здатна 
осягнути вічність тим, що для неї, як завжди чуттєвої істоти, існуючої в теперішньому часі, часова 
вічність дана наступним чином: „теперішнє минулого – пам'ять, теперішнє теперішнього – сприй-
мання, відчування, безпосереднє переживання, теперішнє майбутнього – надія, сподівання [1, с. 
227] ”. Таким чином, людина ніколи за життя не виходить за межі природного буття, адже сама сві-
домість є внутрішнім станом матерії як реальності, що постійно викликає у неї певні сенсуалістичні 
враження. Тобто, вона завжди свідома минулого, сучасного й майбутнього. Навіть більш коректно 
говорити про її існування в координатах минулого-майбутнього, тому що плин матерії-часу постій-
но відносить теперішнє в минуле, з якого вона черпає свої сподівання на майбутнє, на те, що має 
відбутися, тому вона його переживає як уявне та уявлюване. 

Це означає, що праця як доцільна діяльність починається з того, що людина вбачає в природі 
не лише її природні форми, але й ті, які містяться в її свідомості на рівні безкінечно універсальних у 
своїй різноманітності образів, ідей, які спонукають до предметного втілення відповідно до їх зміс-
ту. Причому, це відбувається, вірніше, здійснюється не для цілей фізіологічного споживання, а тво-
рчих, продуктивних, ігрових. Головне, що відчуває людина в процесі такого поєднання, це відчуття 
внутрішніх змін у собі самій, що з плином часу підсилює й розвиває в ній це відчуття до статусу 
почуття як бажаного стану, явлення якого своїй власній свідомості залежить від її волі. Так можли-
ве стає дійсним і людина поступово виробляє не лише продукти споживання як засіб задоволення 
фізіологічних потреб, але й потреб духовних, естетичних, адже у створеному нею вона впізнає вла-
сну реалізовану мету. Саме на такому шляху у людини народжується й інтенсивно розвивається 
бажання повідомити своєму родоплемінному спільнику про наявність у себе такого відчуття-
почуття, що свідчить про перехід від психофізіологічного способу сприйняття з властивим йому 
зоологічним індивідуалізмом до соціально-психологічного, суспільно-духовного, позначеного не 
лише виробленими предметами естетичного споглядання, але й народженням мови як засобу спіл-
кування і вираження душевних почуттів і переживань з приводу певного усвідомлення себе як тво-
рчої істоти.  

Нагадаємо, що першим типом світогляду є міфологія як засіб персоніфікації природи, засіб 
спілкування з нею так, нібито вона чує людину і відповідає їй взаємністю. Тут взаємодія людини з 
природою виробляє саму людину як природно-соціальну духовну істоту. Людина відкриває себе 
саму як створену своєю власною уявою в героїчному природному вигляді: у міфах та ідолах, скуль-
птурах богів і героїв. Тому міфологія і є мистецтво людинотворчості, художньо-естетична діяль-
ність, ґрунтована на асоціативному мисленні як такому, яке не відділяє й не віддаляє зміст уявлень 
індивідуальної свідомості від надання йому і їм предметно-речових форм вираження. Образи-
ейдоси уявлень набувають об’єктного статусу: людина фактично сприймає себе саму, вірніше свої 
душевні й духовні поривання, перед собою самою.  

Л.Фейєрбах, визначаючи мислення як уміння „взаємопов’язано читати євангелія почуттів 
[5]”, та визнаючи первинність сенсуалістичного пізнання, все ж надавав раціональному мисленню 
статус найвищої об’єктивності. Але постійно наголошував на тому, що історично естетичне образ-
но-художнє мислення, як первинне, постійно присутнє в логіко-раціоналістичному мисленні: „В 
основі всякої діяльності понять знаходиться більш-менш широка діяльність споглядання. З піднят-
тям людства на щабель духовної культури необхідність безпосереднього чуттєвого споглядання, 
звичайно, відпадає. Очі інших людей позбавляють мене від необхідності використовувати свої вла-
сні; те, що інші бачили й пережили, те для мене, якому це передано засобами письмового твору або 
розповіді, є тільки предметом духу, фантазії, мислення [5, с. 272-273]”. А це в усі часи переважно 
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„очі” митців, здатних надати змісту власних уявлень загальносуспільного соціально-духовного, от-
же, субстанційного соціально-філософського характеру.  

 Говорячи про соціальну філософію як понятійно-категоріальний художньо-естетичний образ 
суспільства, ми беремо до уваги визначення мислення різними філософами, адже філософія, за сло-
вами Аристотеля, є „мисленням про мислення [2]”. І з інших визначень мислення авторитетними 
філософами ( Фейербах Л., Хайдеггер М.) можна зробити висновок про те, що в жодному з них не 
йдеться про можливість позачуттєвого буття мислення. Це проявляється вже в тому, що мова, як 
джерело і об’єкт для нього, а рrіоrі є чуттєвою стихією, яка завжди огортає мислення і як процес, і 
як результат. Мова – це жести, міміка, мелодика, поезія, риторика, яка, згідно прадавнього пізнава-
льного правила, що подібне творить подібне, творить саме естетичну філософію, відповідно естети-
ку мислення й естетичне мислення. 

Крім того, мова як засіб спілкування є основою для створення суспільства. В такому випадку 
мислення, шукаючи смисли, сутності, першопричини у стихії мовлення, створює соціальну філосо-
фію як водночас естетичну філософію. Якщо відчуття індивідуалізовані психофізіологічно, внаслі-
док роботи органів відчуття, то почуття соціопсихічно, духовно, суспільно. Раціональне понятійне 
мислення творить духовний соціум об’єктивною загальністю свого змісту, що необов’язково соціа-
лізує, об’єднує в певний суспільний соціум самих мислителів. Натомість образно-чуттєве мислення, 
формуючи засобами різножанрових витворів мистецтва спільні почуття у його адресатів, по-перше, 
перетворює індивідуалізовану психофізіологію відчуття в соціальні почуття, по-друге, об’єднує 
людей у суспільство не стільки розумінням сутності художнього змісту, художньої правди, скільки 
їх щирим безпосереднім сприйняттям і визнанням.  

Аристотель, відзначаючи, що лише людина здатна використовувати мову для того, щоб мати 
поняття добра і зла, справедливості і несправедливості, характеризував мову також і естетично: 
„Голос виражає сум і радість, тому він властивий і всім існуючим живим істотам, оскільки їх при-
родні властивості розвинені до такої міри, щоб відчувати сум і радість й передавати ці відчуття 
один другому” [2, с. 379].  

Образне мислення свою силу проявляє в тому, що зачіпає сферу чуттєвості, спільну для всіх 
без виключення людей  

Міфологія є материнським лоном художньо-естетичного образно-чуттєвого сенсуалістичного 
сприйняття системи „людина – природа”. В її основі соціалізація природи й натуралізація людини. 
Соціальна природа в людині – це сила характеру, вдача, те, що складає її духовну зброю, здатну 
діяти, за Аристотелем, в протилежні сторони. Тому така соціальна філософія, яка розуміється також 
і як любов до мудрості, амбівалентна: в ній добро і зло, справедливість і несправедливість є постій-
ними суперниками. Оскільки міфологічна свідомість не розрізняє суб’єкт і об’єкт, а є суб’єкт-
суб’єктною і об’єкт-об’єктною взаємодією водночас, первинною формою соціальної філософії є 
мистецтво не лише як продукт творчої уяви та фантазій уявлення, але і як саме суспільство, в якому 
люди постійно грають певні ролі. Не випадково, що первинне визначення людини homo ludens. 
Звідси, до речі, тільки й можна вивести виховну функцію мистецтва як модусу соціальної філосо-
фії, або ж естетично-художнього способу існування суспільства. Адже сховане, наприклад, з мора-
льних міркувань злодійство, оскільки його засуджує суспільство, цілком припустиме як спосіб жит-
тєдіяльності когось із героїв мистецького твору. 

Ось ця амбівалентність природно-соціального й соціально-природного і є художньо-
естетичне образне мислення та пізнання. Природне в ньому для органів сприйняття – це, насампе-
ред, первинні якості, зовнішні форми, дані кожній людині в її відчуттях як подібні, завдяки чому 
люди мають можливість мати споріднену свідомість. Соціальне в ньому – це також природне, але 
внутрішнє як об’єктивно загальне, спільне, єдине, проте в духовно-ідеальній іпостасі. Л. Фейєрбах 
стверджував: „Позбавлена думки чуттєвість зупиняється на окремому явищі, пояснює його без мір-
кувань, без критики, без дослідження, без порівняння з другим явищем, пояснює безпосередньо че-
рез себе саму; але мисляче споглядання пов’язує різного роду чуттєві факти, що нібито не мають 
нічого спільного між собою, в одне ціле, у взаємозв’язок, і людина мислить тільки тоді, коли вона 
піднімається до такого пов’язування чуттєво сприйнятого [5, c. 272]”. 

Онтологія художнього образу визначена значно більшою мірою наявним у ньому духом не-
змінності, вічності, абсолютності, ніж тим, що він також має певні матеріальні форми буття. Це 
означає, що вона являє собою вчення про буття сущого, а не просто про буття, під яким не звична 
до розмірковувань емпірична буденна свідомість розуміє об’єкти природно-речового світу. Сущим 
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для буття людської чуттєвості є те, що вона знаходить у найрізноманітніших жанрах мистецтва й 
літератури як носіях художньо-естетичних образів своє відображення, впізнає себе в них, або ж, 
якщо не впізнає, то стає на шлях пізнання як шлях, на якому душа втрачає спокій, але знаходить у 
цьому неспокої певну насолоду від її напруженої роботи, наслідком чого стає її категоріальне духо-
вне піднесення. Йдеться про те, що вона в такому стані є об’єктивним носієм головних категорій 
естетики, які й визначають суще в бутті художнього образу як у самому мистецтві, так і в людині, її 
почуттях.  

Висновок: проблема входження соціально-філософського знання в соціально-духовний прос-
тір людської свідомості особливо активно розроблялась в контексті європейської історії, починаю-
чи з Нового часу. Наше суспільство відстало в цьому сенсі на декілька століть. Ми переконані, що 
процес усвітнення (входження в світ буденної свідомості з метою її просвітлення об’єктивним мис-
ленням) філософії для української свідомості буде значно ефективнішим, якщо вона використає 
властивий їй сенсуалістично-образний, художньо-естетичний, чуттєво-споглядальний тип менталь-
ності. Для цього потрібно відійти від традиційної звички апелювати до народної свідомості виклю-
чно апаратом логіко-понятійного мислення, забуваючи, що образно-асоціативне мислення обіймає 
своїм впливом переважну більшість людей. Це, в свою чергу, повинно налаштувати соціально-
філософську думку на розробку художнього образу як системно-цілісної категорії пізнання, вплив 
якої на свідомість не залишає її байдужою в усіх вимірах її буття. 
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SUMMARY 

The main idea of the article is harmonious unity of logically-ideational and artific-artistic 
modes of coynizance. In this case philosophy dets highest possible social status.  

                                                                                                             
В. Е. ГРОМОВ  

“МОРАЛЬНАЯ ФИЗИКА” ДАРИО САЛАСА СОММЭРА –  
ЕЩЁ ОДИН ДУХОВНЫЙ ПУТЬ? 

             
Философы Нового времени, (в ныне модной терминологии, – эпохи Модерна), как ни отлича-

лись их взгляды на природу, общество и человека, в большинстве своём верили в более разумное и 
управляемое будущее человечества. Их учения имели смысл просветительских, реформаторских 
или революционных проектов улучшения человека на рациональных началах, обеспеченных зако-
нами природы, общества или божественными установлениями.  

Сейчас философов, которые считают себя приверженцами постмодерной парадигмы миропо-
нимания, объединяет отрицание какой-либо общезначимой метафизики, а также неверие в регули-
руемое состояние социума на общепризнанных основаниях.  В противодействии мировоззренче-
ским притязаниям философии они заходят настолько далеко, что теряется смысл философии как 
таковой, а вместе с ней и её направляющее, проектное, регулятивное значение. Вместо гибкости, 
подвижности и дисциплинированности мышления навязывается его плюралистический суррогат, 
свободная игра разума, “решание без решений”, то есть “поэзия идей” и безответственность. От-
торжение общезначимого и приверженность к плюрализму в этом случае порождает парадокс са-
моотрицания плюрализма в некоммуникативной замкнутости  играющих мыслителей.  

Вряд ли в деле продуктивного недогматического философствования можно пренебречь фак-
торами многовекторности, гетерономности мышления, признанием смысловой противоречивости 
логицистски выстроенных текстов, то есть тем, что составляет идейный арсенал и сильную сторону 
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постмодерного мышления, направленного против тоталитарных нарративов, но, это никак не нару-
шает прав философии на обобщающее знание, даже по праву самого плюрализма.  

Однако как бы не относиться к достоинствам и недостаткам модерной и постмодерной ра-
циональности, сейчас большинство мыслящих людей не имеют прежней твёрдости и окончательно-
сти убеждений философов Модерна в окрыляющие перспективы общественно-исторического раз-
вития. Для этого нет надёжного основания в неустойчивом бытии, которое открылось человеку в 
познании квантовой вселенной и вошло в онтологию самого человека его собственным всё услож-
няющимся миром  и проблемами сознательной самоорганизации. В нелинейной “онтологии При-
гожина”, где не существует наперёд заданной гармонии и однозначно предсказуемой причинности, 
человек утратил уверенность в себе, будто потерял свою сущность. В дополнение к этому в ходе 
демократического развития стало ясно, что выбор идеала должного человека и его смысла происхо-
дит в сознании каждого отдельного индивида, в личности, а не партийной сходке, что ещё более 
усложняет процессы выработки общезначимых идеалов и их практическое осуществление.  

Тем не менее, в условиях драматической поколебленности оптимистических проектов само-
осуществления человека всегда находятся люди, которые знают, в какое будущее обществу следует 
идти и на какие идеалы опираться. Для людей ищущих самореализации философия “состояния по-
стмодерна” не лучший советчик в вопросе о том, каким человеку быть и куда стремиться. Поэтому 
столь велика общественная потребность в мудрецах, духовных учителях, пророках, которые излу-
чают непоколебимую уверенность в надёжности избранного ими пути и праве наставлять людей в 
поисках истины.  

К числу таких наставников аподиктического типа, имеющих смелость говорить о должном в 
отношении человека, относится и Дарио Салас Соммэр, известный чилийский философ и моралист. 
Отечественный читатель имел возможность ознакомиться с его книгой “Мораль ХХI века”, издан-
ной в русском переводе. Дарио Соммэр формулирует универсальный космический закон, закон эк-
вивалентного воздаяния за направление действия и мышления,  который, будучи природным зако-
ном, одновременно является основанием  морального долженствования.  

“Моральная физика” является новейшим вариантом натурфилософской этики, предполагаю-
щей знание, в котором осуществлялось бы единство естественной целесообразности с духовными 
усилиями личности по её соблюдению в нравственности. Дарио Соммэр, не отождествляет мораль-
ные законы с законами природы, он не представляет здоровой нравственности без опоры на сво-
бодную волю человека, однако естественная необходимость и согласованность природных отноше-
ний должна лежать в основе принципов и правил, определяющих моральные императивы. Именно в 
этом смысле он утверждает, что “мораль – это кодекс законов Природы” [3. c. 9]. 

Разница между свободой, укоренённой в человеке и естественностью, порождает не только 
истинное моральное отношение, но и пагубное расхождение между этими началами в структуре 
общественной жизнедеятельности, когда ложно осознаются как свобода, так и природа. Как раз на 
этом расхождении и способах его преодоления в формировании благополучной нравственности со-
средотачивает своё внимание этот яркий обличитель пороков современного цивилизованного об-
щества. 

В духе воззрений Хосе Ортеги-и-Гассета он утверждает, что мы живём в “эпоху толп” и то-
тального упадка морали. У людей нет прочных этических устоев, их деятельность подчинена эгои-
стическим интересам, ни религия, ни моральные увещевания не способны искоренить их дурные 
наклонности. Дарио Соммэр рассчитывает изменить это положение распространением истинных 
знаний о том, что хорошо, а что плохо, поскольку никто этого толком не понимает. Подобно Сокра-
ту он, по-видимому, надеется, что знание истинного блага исключит  поступки против добродетели.   

Может показаться, что моральная физика –  это снова утопия, вроде утопии коммунистиче-
ского сознания, когда каждый свои разумные потребности будет оплачивать затратами на личное 
развитие, а не лежать на печи, потребляя общественное богатство за умеренные усилия. Cоммэр в 
создании и  применении научно обоснованной этики видит источник того, что человек станет чест-
ным и будет больше давать, чем брать. Но это мало чем отличает моральную физику от этики, 
обоснованной религиозно или из принципа полезности. Главное, чтобы эти основания были  приня-
ты личностью свободно согласно внутреннему убеждению.  

Люди, правда, мало интересуются идеями, почерпнутыми из этических теорий, им довольно 
того, что подсказывает им обыденный опыт, находящийся во власти общего состояния нравствен-
ности. Согласно понятию утопия – это проект о всеобщем единомыслии и единодушии, – когда 
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идеи овладевают массами, переворачивается весь мир. Но, строго говоря, идеи в их развёрнутом 
виде никогда массами не овладевают, их сознание пронзают осколки деформированных идеологий, 
которые они приспосабливают к своему усреднённому миропониманию, например, к всеобщему 
согласию в том, что человек материально должен быть обеспечен и социально защищён. Люди хо-
тят жить богато, по лотерее получить миллион, машину, квартиру в столице и т.п., считая, что это 
достойно человека, но, не обязывая себя усилиями, которые должны быть вознаграждены такой 
обеспеченностью.  

Тем не менее, личности с активным моральным самосознанием найдут в этике Соммэра мно-
го подтверждений своим интуициям относительно морально благого и возможно преодолеют свои 
колебания ввиду той мешанины и деформации  понятий, которые  обычны для современной нрав-
ственности. 

Настаивая на не эффективности метода подавления естественных импульсов, порождающего 
расстройства психики и извращения, Соммэр призывает признать  животные начала человека и ра-
зумно трансформировать их  с помощью светлого сознательного “Я”.  В основах моральной физики 
говорится об идейных предпосылках [3. с. 20-22], с которых каждой личности нужно начинать ра-
боту по улучшению своего морального качества.  

Мы живём в сознательной и разумной Вселенной, имеющей голографическую структуру. То, 
что происходит с мельчайшей частицей, затрагивает структуру в целом. Каждая часть содержит 
целое. Целое – это Создатель, всемогущая и всезнающая первичная энергия. Это духовная сущ-
ность, субстанция бытия. 

Люди – гибридные существа, смесь животной и божественной природы. Сущность человека 
священна, несёт в себе искру Божью. Через её наличие проявляется собственно человеческое в че-
ловеке. 

Природа чувствительна к любым действиям и жизненной энергии человека. Люди были соз-
даны незавершёнными. Цель нашей жизни – эволюция индивидуального сознания и выработка соб-
ственно человеческих качеств. 

Наши мысли, чувства и поступки сопровождаются импульсами биофотонов, которые излу-
чаются в пространство, влияя на силы Природы, которые в свою очередь воздействуют и на нас са-
мих. Подобное притягивает подобное. 

Независимо от того, верим мы или нет, мы получаем поощрение или наказание, согласно ка-
честву наших излучений. Мы непременно заплатим за грехи и будем вознаграждены за доброде-
тель.  

Тот, кто следует принципам моральной физики, обретает счастье, освобождается от чувства 
вины, гнева, зависти, обиды, достигает гармонии с Природой. Главное, что в этом случае, успех в 
жизни не ограничивается материальным изобилием и эгоистическим потребительством.  

Люди не заботятся о совершенствовании своей животной природы, поэтому не могут созна-
тельно излучать в космос фотоны высшего порядка. Фотоны обычных людей создают чудовищ, ко-
торые питаются их недостатками, причиняя боль и страдания. “Наивысший успех – это успех ду-
ховный, а не социальный” [3. c. 25]. 

Не следует думать, что у духовного развития есть альтернатива. Большинство уверено, что 
жизнь дана нам для удовольствия, другие ошибочно полагают, что нужно начинать с совершенст-
вования человечества в целом, снимая с себя личную ответственность. Настоящего успеха дости-
гают лишь исключительные люди. Духовный рост не тождественен развитию интеллекта или эмо-
ций. Высшее сознание в человеке способствует росту его духовной сущности или Божественной 
искры и ведёт к слиянию с Создателем путём слияния с собственным духом 

Что означает слияние с собственным духом, а через него с Создателем Дарио Салас Соммэр 
подробно выясняет, сосредотачиваясь на препятствиях, мешающих человеку следовать законам мо-
рали.  Прежде всего, это неправильное понимание сущности истинной морали и человеческого сча-
стья. Счастье можно найти, делая добро, однако люди путают его с тем, что добром кажется. Они 
отождествляют добро с удовольствием, а боль со злом. Они позволяют себе быть обманутыми тем, 
что приносит удовольствие, пребывают во тьме, вместо того, чтобы ценить свет. 

Моральным считается нечто правильное и принятое в определённом обществе, однако, ис-
тинная мораль, по убеждению Соммэра, состоит в соблюдении космических законов, выходящих за 
рамки человеческой истории. Космические законы это высший механизм, поддерживающий Творе-
ние Бога, люди же скорее стараются его испортить, чем согласоваться с ним. “Я уверен, что если бы 
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все узнали, как много можно получить, поступая справедливо и совершенно, то осталось бы очень 
мало аморальных людей” [3. c. 33],  утверждает Соммэр. 

Люди аморальны от рождения, а общество внушает им моральные понятия, которые в допол-
нение к их внешнему характеру, искажаются потребительскими тенденциями современной “варвар-
ской” цивилизации.  

 “В конце ХХ века мы пришли к умственной и психологической унификации людей и… пе-
реживаем “тиранию масс”, превращающую человека в самую жалкую посредственность. Толпа – 
это монстр, лишённый разума и воли” [3. c. 35]. Многие начинают чувствовать тоску, вызванную 
потерей индивидуальности из-за явления психологического слияния.  

Поскольку истинная мораль может практиковаться только по собственной воле и сознатель-
но, моральный индивид должен быть свободен от подражания моделям поведения, которые опреде-
ляются психологией толпы. В  информационном обществе, где господствуют телевидение и рекла-
ма, “всё словно специально задумано так, чтобы превратить людей в  толпу” [3. c. 41].  

Развивая тему безумия современной жизни, Соммэр видит один из источников тотального 
умопомешательства в ошибках системы образования и  воздействия СМИ на общество. Внимание 
уделяется только имиджу и наличию материальных благ, о людях судят по тому, что у них есть, а 
не потому, кем они являются [3. c. 47]. Принцип “иметь”, а не “быть”, накапливать знания, а не раз-
вивать свои способности и таланты пронизывает подход к воспитанию и образованию. Граждан 
формируют так, “чтобы каждый из них мог стать продолжателем господствующей культуры или 
точной копией тех, кто повлиял на его мозг”. [3. c. 53]. Школьное образование порождает в ученике 
умственную пассивность, ребёнок не в состоянии подумать, что чему-то можно возражать. В уни-
верситетах поощряются самые подвижные и гибкие умы, но узко профессиональный подход в обу-
чении полностью игнорирует самое ценное в человеке – высшее сознание, без которого любое зна-
ние может быть направлено не на моральные и духовные цели.  

В этой связи Соммэр не вспоминает о болонском процессе в системе технического образова-
ния,  которым сейчас многие так вдохновлены в Европе и в Украине, но нужно признать, что он  
точно указывает и на её вопиющие недостатки и, прежде всего, на дегуманизацию. Основные изъя-
ны современной системы образования он видит в обезличенности, едином стандарте, авторитариз-
ме, в информационности, направленной на запоминание, а не на самостоятельное мышление. 

Истинная мораль нуждается в сознательном намерении и проявлении воли. Любая форма 
гипнотического внушения вызывает уменьшение сознательной части индивидуальности. Даже со-
временные лидеры общества – загипнотизированные гипнотизёры [3. c. 57]. В духе уверенных ут-
верждений классического разума Соммэр заявляет, что время  высокой этики наступит только то-
гда, когда каждый добровольно примет решение о достижении по-настоящему сознательного пове-
дения [3. c. 57]. Не сомневаясь в истинности моральной физики как этического учения, он, однако, 
понимает, что восприятие её всем обществом не является осуществимой возможностью.  

Дарио Соммэр прямо не пишет о философском постмодерне, не допускающем какой-либо 
метафизики нравственности, одинаковой для всех.  Методологически, опираясь на законы Приро-
ды, как основу истинного морального сознания, он критикует субъективистский произвол в пони-
мании гуманитарных ценностей, действуя как мыслитель классического типа. Так, утверждение 
Бертрана Рассела об абсолютной невозможности доказать истинность той или иной точки зрения в 
сфере ценностей он считает вредной концепцией для морали, ибо при таком образе мыслей исчеза-
ет понятие греха. “Отсутствие высших ценностей – это раковая опухоль на теле морали” [3. c. 59]. 

 “Необходимо вернуться к традиционным ценностям человечества, таким как упорный труд, 
настойчивость, честность, добродетель, готовность к самопожертвованию, сплочённость семьи, 
терпимость, доброта, любовь, справедливость, дружба и альтруизм” [3. c. 61]. Нужно отказаться от 
этического релятивизма и от распространённой практики приспособления морали “под себя”.  

Дарио Соммер надеется, “что если объяснить, каким должен быть идеальный человек, то это 
может открыть глаза тем, кто ошибочно считает существующие нормы лучшими” [3. c. 63]. Совер-
шенная мораль – это форма духовности, то есть индивидуальная работа по достижению высшего 
сознания, открытия в себе божественного “Я”. Именно в этом смысле Соммэр находит оправдан-
ным говорить о достижении уровня сверхчеловека в человеке. Высшее сознание является воплоще-
нием Логоса, той энергии Природы, которая устанавливает порядок во Вселенной и управляет ею 
[3. c. 69].  



    КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК                                                                                                       2010 

 146 

Ситуация, полагает Соммэр, могла бы измениться, если бы удалось создать прибор для изме-
рения степени пробуждённости индивидуального сознания, вероятно на основании принципа изме-
рения частоты, цветности и интенсивности энергетики тела человека. Соммэр, похоже, не видит 
моральных и психологических проблем, которые неизбежно возникнут в случае применения по-
добного изобретения. Тем не менее, Соммэр возлагает большие надежды на научно неопровержи-
мый способ оценки нравственных качеств личности и относительной значимости одного человека в 
сравнении с другим.  

Разделяя озабоченность Соммэра “варварским” состоянием нравственности цивилизованного 
человечества, мы убеждены, что если бы подобный детектор высшего сознания был бы изобретён, 
то его массовое применение следовало бы запретить, чтобы люди без клейма не чувствовали себя 
заклеймёнными и подследственными как в романе  Джоржа Оруэлла “1984”.  

Однако, конечно, верно, что свою высшую человечность мы должны завоевать самостоятель-
но путём усилий и самопожертвования.   

Моральную проблему человечества Соммэр видит в отсутствии стремления к духовности и в 
неспособности людей найти практические преимущества обретения  высшего сознания.  Он отделя-
ет духовный путь и от религиозного, имея ввиду, по-видимому, конфессиональную религиозность, 
внешний, репрессивный характер её моральных императивов. Правда, его моральная физика до ов-
ладения её принципами по своей императивности не отличается от любой другой, а любая другая, 
воспринятая внутренне, теряет и свою репрессивность. Кроме того,  моральная физика, по сути, не 
безрелигиозна. С точки зрения автора законы Логоса, следование которым означает стремление к 
высшему сознанию, как и само это сознание, определены Творцом.  Соммэр, правда, не разрабаты-
вает эту тему детально, сосредоточив своё внимание на необходимости соблюдения  людьми зако-
нов Природы. Просто он общё заявляет, что материализм – это проявление низкого уровня созна-
ния, не позволяющего подняться до мира духа и испытать мистический опыт связи с Богом. Мы 
должны угождать Богу, а не себе.  

Слабости и недостатки людей в связи с их низким эволюционным уровнем  Соммэр изобли-
чает  с большой проницательностью, панорамно и даже с  сатирическим накалом. Кажется, что в 
сравнении с прошлым в нравственности общества ничего не изменилось, даже напротив, мораль 
ещё больше пошатнулась. Люди лишены сильного характера, снисходительны к себе, у них навяз-
чивое стремление к удовольствиям,  они праздны и изнежены, современным поколениям далеко до 
нравственных достоинств их предков.  Но “поскольку вне Логоса ничего не существует, мы тоже 
являемся его частью и поэтому должны уважать его кодекс” [3. c. 85], с темпераментом апостола 
Павла наставляет Дарио Салас Соммэр.  

Cоммэр не вдаётся в выяснение глубинных метафизических причин, почему человек, будучи 
частью Природы, оказался отпадшим от её разумного основания, Логоса, указывая на гипнотиче-
ское воздействие социальной среды и на причины, также имеющие природный характер. Сознание 
людей представляется ему полем борьбы здоровых природных факторов с вредными, первые явля-
ются основой высшей морали, вторые факторами извращений и заблудшей совести. Растерянному 
человеку приходится совершать выбор, который, однако, оказывается не трудным делом, поскольку 
омассовлённый и обезличенный индивид идёт по пути наименьшего сопротивления и, как правило, 
делает плохой выбор. 

Соммэр настолько решительно настроен против омассовлённой и внешне навязанной морали, 
что, следуя его мысли, можно подумать, что высшая мораль может быть вообще только асоциаль-
ной, автономно личностной. И действительно, автор не просто настаивает на высокой степени лич-
ной моральной самостоятельности, совершающейся во внутренней тишине души [3. с. 92], он ука-
зывает на божественный, природно-космический источник морального долженствования, который 
может быть воспринят только высокоразвитыми свободными индивидами.  

 “В соответствии с трансцендентальными законами Природы абсолютным добром для чело-
века является всё то, что заставляет его проснуться от гипноза окружающей среды…и продвигаться 
вверх по пути эволюции...Зло – это всё то, что препятствует пробуждению высшего сознания чело-
века” [3. c. 97].  

Соммэр призывает людей следовать по пути эволюции высшего сознания, одновременно по-
казывая, насколько человек слаб, чтобы только проснуться от эгоистической спячки и осознать не-
обходимость духовного развития. 
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 “Если бы большая часть человечества достигла вершин эволюции сознания, то закончились 
бы насилие, воины, преступления и терроризм… Люди убедились бы, что любое преступление бу-
дет наказано… Они стали бы мирными, уравновешенными” [3. c. 99-100]. Соммэр признаёт, что это 
утопия, но всё же стремится убедить читателя в преимуществах и практической эффективности 
своей этики, если бы она была воспринята обществом.     

Утверждая, что мы “умственно отсталые” и “инвалиды” с точки зрения “нормы” природы и 
считаем нормальным то, что на самом деле неполноценно, Соммэр определяет черты истинного, 
завершённого человека. Правда, беглый просмотр приводимых им 23-х положений показывает, что 
без сопротивления их может принять каждый  добросовестный человек независимо от того, извест-
на ли ему моральная физика или нет. Кто станет возражать против самоконтроля, честности, добро-
ты, отзывчивости, благородства, внутренней свободы и самостоятельности и т.п.  

Исследование моральных ошибок и грехов, входящих в противоречие с законами Природы 
составляет главную задачу критической стороны моральной физики Соммэра. Кроме того, что кри-
тика заблуждений нравственности проходит через всю его книгу, он посвящает многим из них це-
лые главы, начиная с проблемы брака без любви.  

Именно любовь, а не юридическое оформление или венчание в церкви узаконивает и освяща-
ет союз между мужчиной и женщиной. Дарио Соммэр ищет свои природно-космические аргументы 
в пользу моральной оправданности брака по любви и видит их в согласованности энергетических 
полей  /l-fields/ любящих. Со временем люди поймут, что настоящие уроки морали больше похожи 
на уроки физики [3. c. 127].  

Моральные понятия в современном обществе оказались подпорченными и ложно истолко-
ванными. Дружба подменяется выгодным партнёрством, сочувствие вульгарной слезливостью, сила 
насилием и агрессивностью, свобода распущенностью, удовлетворение потребностей потребитель-
ством.  

C особой силой Дарио Соммэр обрушивается на аморальный, ростовщический характер фи-
нансовой системы современных развитых государств.  Либералы, отстаивая независимость эконо-
мической деятельности от моральных критериев, узаконили взимание процента за ссуды. Во взима-
нии процентов не было бы проблем, если бы банки выдавали ссуды обеспеченными деньгами, од-
нако, они, прибегая к узаконенному мошенничеству, ссужают только бумажки, которые в некото-
рых странах превосходят базовый банковский капитал в десятки раз!  Финансовая власть заставляет 
нас жить на средства, взятые из будущего через долгосрочные кредиты [3. c. 175]. В этом есть и ви-
на общества, которое помешалось на потребительстве. 

Дальше под прицелом критического анализа Соммэра оказываются зависть, эгоизм, корруп-
ция, посредственность, вампиризм, снисхождение и жалость к себе, жизнь ради имиджа, ненависть, 
наркомания и даже садомазохизм и мастурбация. Яркая и острая характеристика моральных поро-
ков  человека, которую даёт Соммэр,  не выглядит, особенно новой, однако,  применяя свой “физи-
ческий подход” к пониманию нравственных явлений, он стремиться показать,  что люди не будут 
счастливыми, пока не овладеют его основами.  

 “Для сохранения порядка во Вселенной необходимо, чтобы правила игры были ясными: доб-
ро должно награждаться, а зло – караться, дисциплина – поощряться, а лень и бездеятельность – 
наказываться” [3. c. 195]. Другими словами, для того, чтобы быть моральным, нужно соблюдать её 
правила, а чтобы их соблюдать, нужно следовать порядку Вселенной. Но в том-то и дело, может ли 
это знание стать достаточным побудительным мотивом исполнения истинной моральности. Сам 
Соммэр констатирует, насколько мало людей ставят перед собой задачу морального совершенство-
вания. Часто говорят об участии в общественных делах как способе делать добро ближнему, но ма-
ло кто думает, что каждый человек сам по себе является вкладом в общество, внося в него своё со-
вершенство или испорченность [3. c. 204].  Те, кто не занимаются своим развитием, ничего не могут 
внести в общество, кроме слабостей и недостатков. Высшим сознанием, однако, овладеть можно, 
“надо только взяться за дело” [3. c. 205], начать с себя практику “трансцендентального этического 
индивидуализма” [3. c. 218].   

Итак, закон эквивалентного воздаяния за мысли, намерения и поступки, имеющие естествен-
ный энергетический коррелят – вот основание, на котором Соммэр строит свой нравственный идеал 
и обосновывает его необходимость. Если, например, Кант категорический императив и величие мо-
ральности связывает с автономией свободы, то Соммэр, скорее, в духе спинозовской осознанной 
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необходимости формирует свою этическую концепцию. “Мораль – не более чем причинно-
следственная вибрационная и энергетическая взаимосвязь  между человеком и космосом” [3. c.468].  

Конечно, поиск природной основы для нравственности у Соммэра не исключает свободы, но 
она у него просто форма природно-космической необходимости.  У Соммэра иначе расставлены 
акценты, – он настаивает на прочном естественном основании для нравственности, поскольку сво-
бода человека чаще превращается в безответственный произвол, особенно сейчас в условиях разви-
тия демократии, когда морально допустимым практически признаётся всё, что совершается на на-
чалах согласия и  добровольности. С другой стороны, сам Соммэр уверен, что принятие естествен-
ной целесообразности, в качестве руководства для морали, не может быть навязано извне, являясь 
результатом духовного усилия личности. 

Так в чём же тогда принципиальная новизна  и ожидаемая продуктивность моральной физики 
Дарио Соммэра в отличие от других этических учений? Строго говоря, ни по составу идей, ни по 
социальной эффективности мы не видим преимуществ его этики перед другими учениями. Это не 
упрёк. Невозможно после двух с половиной тысяч лет развития философии изобрести какие-нибудь 
неслыханные принципы морали. Кроме того, не найдётся ни одной этической доктрины, которая бы 
воплощалась в нравственности целиком и за короткий исторический срок. Мы видим, однако, какое 
влияние на нравственное преображение человечества оказали конфуцианство, буддизм, христиан-
ство, ислам и философская этика разных направлений. И всё же неподдельная озабоченность Дарио 
Саласа Соммэра состоянием морали в  современном обществе впечатляет. Он остро реагирует на 
пороки, которые приобретают сейчас характер хронических нравственных заболеваний подавляю-
щей массы населения демократических государств. Как талантливый писатель-моралист изобли-
чающего стиля, он наверняка найдёт сочувствие своим идеям и среди тех, кто, принадлежит к та-
ким “как все” и не лишён понимания того, что с нами происходит. Так что мы с полным основани-
ем можем рассчитывать на определённое оздоравливающее воздействие моральной физики Дарио 
Соммэра  и его критики нравственности на духовное состояние общества.  
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SUMMARY 
     The ethic conception of “moral physics” by chilean philosopher and public worker Dario Salas 

Sommer is investigated in this article. Dario Sommer puts in the ground of his conception the natural space 
low of determination, which rules human society and life of man. The author of article seeks to ascertain 
how much that conception is new and social effective. 

 
П. В. ГОНЧАРЕНКО 

УМОВИ СУСПІЛЬНОГО БУТТЯ МУЗИКИ 
 
Зміст і форма музичного твору визначаються його задумом, що залежить і від об’єктивних, і 

від суб’єктивних факторів. До суб’єктивного належать індивідуальність автора, його світогляд і 
світовідчуття, його естетичні смаки й устремління, його неповторні життєві враження і переживан-
ня. До об’єктивного ми звичайно відносимо ту оточуючу композитора суспільну дійсність, що 
впливає на всі сторони його свідомості і відбивається в його музиці. Цей вплив виявляється, насам-
перед, у сфері ідейно-естетичній. Суспільні ідеї стимулюють творчість, втілюючись в її змісті, що, у 
свою чергу, породжує відповідні форми та умови суспільного буття музики. 

Розробки деяких з означених аспектів представлені в наукових добутках наступних вітчизня-
них та іноземних дослідників: В. Бикова [1], І. Гарькавого [2], С. Шип [3], А. Дубій [4], Г. Варакіної 
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[5], А. Онєггєра [6], А. Коробової [7], Б. Асафьєва [13] та інших. Але плинність соціального спону-
кає до нового дослідження соціального буття музики. 

Музична культура диктує не тільки слова і теорії, але навіть і правила сприйняття таких, зда-
валося би, вроджених людині речей, як співзвуччя і більш складні звукові комплекси, гами і звуко-
ряди. Тобто сприйняття музичної гармонії взагалі. Тим самим, «музичні культури є логічно замкну-
тими. У кожній своє сприйняття – естезис, своя теорія і своя логіка розгортання цієї теорії» [1, 96]. 
Вони не можуть бути зведені в одну єдину теорію музики, але можуть бути проаналізовані на рівні 
соціальної філософії. 

Історична дійсність впливає на музику не тільки через світогляд її творців, але й іншим шля-
хом – створюючи певні умови суспільного використання музики. Ці умови визначаються всією сис-
темою соціально-економічних факторів, що діють у певну епоху в даному суспільстві. Вони носять 
об’єктивний характер, і композитор вільно або мимоволі враховує їх у своїй творчості. Тому суспі-
льство впливає на композиторську творчість двома шляхами: безпосередньо – своєю ідеологією і 
психологією, самим життєвим матеріалом як об’єктом художнього відображення, і опосередковано 
– через умови функціонування музики. 

На початку XІX століття, коли симфонія вперше змогла перейти у великі приміщення, розра-
ховані на сотні і тисячі слухачів, вона стала у Бетховена монументальним масовим жанром не тіль-
ки завдяки новому ідейному змісту, але і одночасно під впливом тих же соціальних факторів, за-
вдяки обставинам виконання, що змінилася. «Справжня причина, – пише І. Гарькавий, – що приму-
сила Бетховена вдатися для виявлення своїх думок через настільки громіздкий організм, як його 
симфонічний оркестр, може бути виражена у такий спосіб: він бажав говорити за допомогою своєї 
інструментальної музики з масами» [2, 87]. Тому Бетховен вже заздалегідь комбінував свої думки, 
наділяв їх у таку форму, що вони вже за самою своєю акустичною природою визначали обсяг при-
міщення і, тим самим, – розмір сприймаючої аудиторії.  

Симфонічна музика в її родовому понятті надає її творцю можливість спілкування за допомо-
гою інструментального технічного апарата з великим колом слухачів. Композитор творить загальну 
концепцію свого здобутку, виходячи з уявлення цієї масової аудиторії, і це ж керує ним при запов-
ненні деталей. Він «створює не тільки те, що можна прочитати в самій партитурі, але створює у 
своїй уяві одночасно ідеальну картину звучного простору, який повинен бути заповненим і сприй-
маючою масою» [2, 88].  

Тут необхідно згадати про те, як вплинула ця обставина на зміст симфонії. Відомо, що за те-
матикою й емоційним ладом симфонії надзвичайно різноманітні, і які-небудь закономірності мо-
жуть бути визначені тут тільки у загальній формі. Пам’ятаючи про це, ми можемо, однак, погоди-
тись з тим, що бетховенська і післябетховенська симфонія, як правило, втілює «деяке загальне, що 
має масовий характер, масове сприйняття» [3, 32]. Саме вираження великих ідей, здатних об’єднати 
аудиторію, що володіють особливою силою впливу на неї, виправдовує звертання композитора-
симфоніста до великого кола слухачів і використання ним величезного виконавського апарата.  

Це не означає, звичайно, що не буває симфоній, позбавлених такого змісту. Але у цих симфо-
ніях внутрішня сутність їхньої музики заходить у суперечність із природою жанру. Вони належать 
до симфонічного жанру тільки за формальними ознаками і, власне кажучи, повинні бути віднесені 
до камерного. Відомо, що «у Бетховена і у симфоніях, і в сонатах виражені глибокі думки про світ і 
людину» [4, 89]. 

Але при цьому знаменно, що його симфонії у більшому ступені присвячені долі мас, а сонати 
– особистим переживанням. Не випадково у камерному жанрі Бетховен виражає більш трагічні на-
строї, причому деякі сонати закінчуються особливо драматичними фіналами, тоді як усі симфонії 
завершуються ствердженням радості, перемоги. 

Ще один приклад. В Україні до середини XІX століття зміст музичної творчості в її вищих 
зразках, таких як Бортнянський, Березовський, набув загальнонародного значення. Але обставини 
використання музики, наприклад – театр, салонне музиціювання, закриті домашні концерти, – збе-
рігали замкнутий характер. Ці умови не сприяли зростанню чисельності жанрів, розрахованих на 
публічні форми музичного життя, таких як симфонія, інструментальний концерт, хоча ідейні пере-
думови для їхнього формування вже дозріли в українській музиці. 

Обставини змінилися у 60-х – 90-х роках, коли почали широко розповсюджуватися загально-
доступні концерти, ширше розкрилися двері державних театрів, а потім з’явилися і приватні оперні 
трупи. У цих змінах зіграли свою роль як ідейні фактори, так і економічні, чим підкреслюється час-
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ткова незалежність обставин виконання музики від змісту творчості. Тоді і сформувалися українсь-
ка симфонія, український інструментальний концерт, виникла більш сприятлива атмосфера для вті-
лення на сцені деяких видів української опери, і насамперед – народної музичної драми. Знову ж 
вихідним моментом був розвиток суспільних ідей. Але зміни умов буття музики, форм музичного 
життя теж зіграли свою роль. 

Нарівні зі створенням синтезованої мови, поставало питання про універсальний твір мистецт-
ва. Знайшовши таку форму, де всі мистецтва органічно з’єдналися б у єдиному творі, як музиканти 
в оркестрі, доповнюючи один одного і не втрачаючи при цьому своєї унікальності, можна було б 
говорити про створення мистецтва майбутнього. «Закордонний досвід – музична драма Р. Вагнера – 
багато у чому будучи революційним, не влаштовував нове покоління борців за нову життєву твор-
чість, насамперед, своєю відвертою сценічністю, відірваністю від мас, від глядача» [5, 85]. У таких 
умовах мистецтво залишалося тільки мистецтвом, воно не мислилося за межами театру і сцени.  

Вплив умов суспільного буття на творчість можна побачити на прикладі західної музичної 
культури. Для неї багато в чому характерним є тяжіння композиторів до камерної опери, камерної 
симфонії, камерного балету, до зменшення зовнішніх масштабів дії і виконавських складів у цих 
колись монументальних жанрах. Явище такого роду пояснюються здебільшого тільки ідейно-
естетичними мотивами, у тому числі проявом індивідуалізму. Крім того не можна забувати суто 
соціологічний фактор – економічні, комерційні труднощі організації і діяльності великих оперних і 
балетних труп і симфонічних оркестрів. Ці труднощі, про які, зокрема, пише А. Онеггер у книзі «Я 
– композитор», «змушують антрепренерів і виконавців до створення невеликих, більш рухливих і 
дешевих оперних ансамблів, концертних балетних колективів, камерних оркестрів» [6, 125]. А це у 
свою чергу орієнтує і композиторів у тому ж напрямку. 

Багато композиторів надзвичайно чутливі й уважні до того, в якому оточенні повинен пролу-
нати їхній твір і хто його буде виконувати, заздалегідь визначаючи необхідні умови звукової реалі-
зації своєї музики у ній самій. Це стосується всіх умов, у тому числі і акустичних. 

Докладно пише про це А. Коробова: «Коли складаєш музику, постійно пам’ятаєш про умови 
виконання: про акустику і наявні у твоєму розпорядженні виконавські сили, про особливості ін-
струментів і голосів» [7, 142]. Подібні питання завжди є у центрі уваги композитора і, звичайно, 
знаходять висвітлення у самій музиці. Вони не тільки не слугують обмеженням, але являють собою 
виклик і натхнення. Музика не може існувати в безповітряному просторі, вона мертва доти, поки її 
не виконують; а виконання має на увазі певні умови. Б. Бріттен наводить приклад зі своєї творчості: 
«Найефектніша музика – це та, котру можна почути у великому готичному соборі, тобто поліфоні-
чна музика, спеціально написана і розрахована на ці акустичні умови. Саме таку задачу я собі ста-
вив у «Військовому реквіємі», розраховуючи на могутню реверберуючу акустику. І саме там ця му-
зика звучить найкраще» [8, 173]. 

Власне кажучи, у міркуваннях англійського композитора мова йде про необхідність врахову-
вати і використовувати у творчості особливості жанру, тому що кожен жанр саме і передбачає ви-
значене середовище звучання і склад виконавців. Але підпорядкування вимогам жанру і вміле за-
стосування його можливостей важливі не тільки тому, що забезпечують у відповідних обставинах 
максимальний ефект виконання. Вони дають композитору такий могутній засіб спілкування з ауди-
торією, як жанрові особливості. Слідування цій специфіці, коли опера є дійсно опера з її жанровими 
особливостями, знайомими публіці, а симфонія є симфонія, допомагає автору музики знайти кон-
такт із публікою і суттєво полегшує останній сприйняття здобутку, особливо якщо сам жанр є для 
неї улюбленим або, у всякому разі, користується її довірою.  

У тісному зв’язку з умовами буття музики перебувають обставини, форми і засоби її поши-
рення. Щодо творчості, то тут також важливими є канали, за якими вона передається аудиторії, на 
що вказували ще давньогрецькі автори: «З інших (п’яти) частин музична композиція складає най-
важливішу прикрасу трагедії. А сценічна обстановка, щоправда, захоплює душу, але вона зовсім не 
відноситься до області нашого мистецтва і дуже далека від поезії» [9, 95]. Сьогодні технічні можли-
вості поширення музики накладають помітний відбиток на діяльність композиторів. Це простежу-
ється на прикладі телебачення, звукозапису, інтернету. Вони змінюють звичні обставини виконання 
музики, зближують традиційні види мистецтва з новими, такими як кіноопера, рок-опера, електро-
нна музика і їм подібні жанри.  

Можливість кількаразового прослуховування того самого твору в звукозаписі кожним слуха-
чем окремо дозволяє йому більш уважно розібратися не тільки в простій за мовою музиці, але й у 
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складній, витончену мову якої ускладнює проникнення в неї з першого прослуховування. Компози-
тор має можливість, звертаючись до самої широкої аудиторії, застосовувати більш деталізовані за-
соби вираження, розраховуючи на багаторазове сприйняття свого здобутку. Тим самим змінюється 
звичне співвідношення між поширеністю жанру і складністю його стилю.  

Коли слухаєш музику Бетховена, Чайковського, або Рахманінова, то переживаєш їхні твори, 
їхні думки і почуття, напевно, так само, як переживали вони самі. «Через музику вони вливають у 
тебе вогонь своєї душі. У такий спосіб їхнє життя продовжується в тобі. Притому не просто якісь 
загальні моменти життя, а весь їх неповторний, індивідуальний вигляд, відбитий у їхніх творах» 
[10, 314]. Тим більше, щоб перейнятися духом епохи, в яку діяли автори, велике значення має мож-
ливість кількаразового прослуховування того чи іншого музичного твору, чому сприяє його запис. 

Однак при всій залежності композиторської творчості від обставин виконання музики і засо-
бів її поширення, ще більш широкий і глибокий вплив на нього має такий фактор, як запити і рівень 
розвитку слухачів. Твір композитора – це його послання аудиторії: реально існуючої і відомої йому 
або уявної, сьогоднішньої чи майбутньої. Будь-який автор, що бажає бути почутим і зрозумілим, 
свідомо чи несвідомо орієнтується у своїй творчості на тих чи інших слухачів, той чи інший тип 
сприйняття. 

Показовими в цьому сенсі є такі композитори, як Стравінський і Бріттен. На питання: «Для 
кого ви пишете?» – Стравінський відповідав: «Для самого себе і гіпотетичного іншого слухача» 
[11, 52]. Далі він протиставляє цей підхід до творчості іншого, якого, за його словами, дотримується 
більшість композиторів, що пишуть для публіки, і наводить цитати з Гайдна, які підтверджують, що 
автор «Лондонських симфоній» призначав свою музику для певної аудиторії. Однак сам Стравінсь-
кий визнає далі, що ці підходи не виключають один одного. Власне кажучи, гіпотетичний адресат 
творчості, про якого він пише, – це завжди представник тієї або іншої слухацької, соціальної групи. 

П. Чайковський, розповідаючи про те, що він завжди повинен знати умови майбутнього ви-
конання музики, яку йому належить написати, додавав, що хоче також знати «про людей, які будуть 
слухати цей твір, про те, яку мову вони розуміють. А іноді треба знати про вік слухачів і виконав-
ців» [12, 315]. Чайковський уточнює далі, що його позиція не означає пасивного пристосування до 
будь-яких вимог публіки, що власна свідомість підказує йому, коли треба зупинитися, йдучи на по-
ступки слухачам. Але принцип залишається: творчість у певній мірі підпорядковується сприйнят-
тю. 

Так виникає явище, яке Б. Асафьєв, говорячи про Чайковського, назвав «спрямованістю му-
зичної форми на сприйняття» [13, 263]. Це поняття можна перенести і на зміст музики, на творчість 
у цілому: вона завжди у тому чи іншому ступені залежить від ідейно-естетичних установок компо-
зитора, спрямована на певну аудиторію, враховує її смаки, її здатність розуміння музики різних 
стилів і жанрів, її інтереси і традиції. 

При цьому важливо підкреслити, що композитор відбиває у своїй творчості не тільки психо-
логічні закономірності, загальні для всіх людей, наприклад, необхідність зміни зосередженої уваги і 
розрядки, але і соціологічні. Він вільно або мимоволі враховує особливості сприйняття, властиві 
його уявлюваним слухачам як представникам певного типу, певної групи, чиї смаки і переваги де-
терміновані умовами загального і музичного виховання у відповідному суспільному середовищі. 
Епоха постмодернізму створила сприятливі умови для змішання стилів різних народів і часів.  

Велика частина напрямків авангарду орієнтувалася на принциповий ірраціоналізм художньої 
творчості, чому сприяла духовна атмосфера першої половини двадцятого століття, пов’язана з вій-
нами, революціями і прагненням людства до створення засобів масового знищення. Звідси активне 
використання прийомів алогізму, парадоксії, абсурду у творчості, а саме – дадаїзм, сюрреалізм, лі-
тература «потоку свідомості», алеаторика з її абсолютизацією принципу випадковості в створенні і 
виконанні музики. 

У суспільній свідомості і суспільній практиці існують не готові фрази інтонаційної мови, а 
лише більш-менш стабільні в кожну епоху, що поступово змінюються під впливом соціально-
історичних умов. На їхній основі композитор і створює власні, індивідуальні інтонації. Ці інтонації 
є новими у тому сенсі, що їхня конкретна форма не повторює відомих раніше. І в той же час вони 
пов’язані з вже існуючими, освоєними суспільством елементами музичної мови, що утворюють «ін-
тонаційний словник епохи» (Б. Асафьєв). Тут ми спостерігаємо явище, аналогічне обертонам у му-
зиці: окремо вони не розрізняються вухом, але, змішуючись з основною нотою, модифікують її. У 
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такий спосіб «нервові процеси, що зароджуються і слабшають, у кожен момент домішуються до 
процесів, що досягли вищої точки, і тим видозмінюють кінцевий результат останніх» [14, 64].  

Елементи музичної мови суспільства входять у мислення композитора і стають його матеріа-
лом разом із властивими їм семантичними можливостями, що відбиваються в них через суспільно-
музичну практику. Цей матеріал піддається при формуванні кожної з композиторських мов індиві-
дуальному добору й індивідуальній переробці відповідно до соціальних і естетичних позицій автора 
і з його орієнтацією на ту чи іншу область громадського життя. От чому настільки розрізняються 
між собою, насамперед своєю інтонаційною основою, музичні мови навіть сучасників і співвітчиз-
ників, наприклад – Мусоргського і Чайковського, Франка і Бізе, Смєтани і Дворжака, Бортнянсько-
го і Березовського, Ревуцького і Лятошинського. 

Але основу комунікативності індивідуальної творчості складає її спорідненість з хоча б де-
якими загальнопоширеними і загальнозрозумілими інтонаційними типами, у тому числі породже-
ними у народній пісні й у міській побутовій музиці – джерелах інтонаційного словника епохи, що 
знаходяться в основі концертних і театральних жанрів. Стосовно інтонаційного словника епохи, 
подібним значенням володіє сама музика. Якщо вслухатися у спів, у партію оркестру, то можна 
знайти відповідність до інтонацій голосу умираючої або радіючої людини тієї чи іншої епохи. Мо-
жна помітити, як лінія мелодії збігається з лінією мови. Теж стосується і ритму, що є однією з умов 
співу. 

Отже, передові суспільні ідеї відбивають не тільки існуючу дійсність, але і її потреби. Тому 
ідейний зміст музики й обумовлені ним вимоги її подальшого розвитку час від часу призводять до 
конфлікту із наявними умовами її суспільного буття. У ці кризові епохи умови змінюються, і тоді 
народжуються нові жанри або оновлюються старі. З іншого боку, залучення композитора у систему 
суспільно-музичної комунікації виявляється й у характері того матеріалу, з якого створене його по-
слання слухачам. Це повідомлення може бути зрозуміле адресатами тільки за умов, що воно напи-
сано на відомій їм мові. І хоча повної тотожності знакових, або споріднених з ними систем, якими 
володіють відправник повідомлення і його одержувач, не буває, усе-таки певна відповідність цих 
систем необхідна. А це означає, що не тільки слухачі повинні знати мову композитора, але і той 
повинен володіти інтонаціями і жанрами, що, циркулюючи у системі музичної культури, відомі і 
доступні слухачам.  
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SUMMARY 
The changes of public ideology and objective terms of the usage of music usually flow simultane-

ously and parallel, because they are caused in a final result by the same reason – development of financial 
life of society. Therefore we do not usually notice duality of this process, paying attention only to the idea. 
But the forms of music-making have their history, and it doesn’t always duplicate history of ideological 
development of music, to what this very article is dedicated. 

 
І. Ю. ЧАЙКА  

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФСЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ГРИ  
(ВІД ЧАСІВ АНТИЧНОСТІ ДО ХІХ СТОЛІТТЯ)  

Гра є однією із найдавніших форм людської діяльності. Виникнення гри в певному сенсі су-
проводжувало зародження та розвиток людської свідомості, виділення людини із світу тварин. Як 
специфічно людська діяльність, гра мала своєю умовою наявність достатнього рівня абстрактного 
мислення, розвитку уяви. Перші елементи ігрової діяльності простежуються ще у магічних ритуа-
лах первісної людини. Гра була важливим елементом суспільно-політичного життя античного світу, 
отримала розквіт у лицарських традиціях Середньовіччя, виступала системоутворюючим елемен-
том європейської карнавальної культури. Наявність ігрової компоненти людської діяльності зроби-
ла можливим існування видовищної культури (спорт, мистецтво, тощо). Починаючи від найдавні-
ших часів, ігрова діяльність є невід’ємним елементом первинної соціалізації, виховання дітей. 

Незважаючи на той факт, що людство «грало» не одне тисячоліття, філософське осмислення 
феномену гри здійснювалося переважно дотично, у рамках загальних розміркувань щодо людини, її 
діяльності, суспільного устрою, світоустрою в цілому. Ґрунтовне наукове дослідження феномену 
гри починається лише у ХІХ столітті в роботах представників німецької класичної філософії, стаю-
чи в подальшому предметом великої зацікавленості філософів та дослідників суспільного життя.  

В певному сенсі особливості осмислення ролі гри у житті суспільства визначалися актуаль-
ними станом суспільної свідомості та буття. Сучасний світ також не є виключенням. Ігрова діяль-
ність сьогодні набуває великого розмаїття форм, не кожна з яких виконує позитивну, людиноутво-
рюючу роль. Саме тому нагальною стає необхідність аналізу особливостей розвитку ігрової компо-
ненти людської діяльності в історичній ретроспективі, через розгляд філософських концепцій гри.  

Комплексний підхід до проблеми дослідження гри в історії філософської думки на сучасному 
етапі не є доволі розповсюдженим. Автори переважно концентруються на визначенні загальних ха-
рактеристик гри, «ігровій» історії людства, особливостях ігрової діяльності у сучасному світі, для 
чого і звертаються до зазначеної вище проблематики. У цьому зв’язку можна згадати роботи Ю.В. 
Богинської, М.А. Можейко, А.В. Макуліна, Л.А. Петросяна, Н.А. Зенкевич, Є.А. Сьоміної [2; 10; 9; 
12]. Особливостям трактування гри у роботах німецьких літераторів і філософів ХVIII-XIX ст. при-
свячені ґрунтовні статті О.Г. Аствацатурова, який розглядає зокрема творчість Гете, Шиллера, Ні-
цше [1]. 

Саме тому існує необхідність у формуванні цілісного уявлення про розвиток концепту гри в 
історії філософської думки. Метою даної статті є аналіз феномену гри у філософських концепціях 
від періоду античності до ХІХ століття. Це пояснюється особливостями філософського підходу до 
феномену гри в ці часи, коли він в більшій або меншій мірі розглядався як дещо другорядний, 
зв’язаний з іншими суспільними явищами.  

Гра у житті людини античного світу займала надзвичайно важливе місце, розглядалася як 
привілей (Платон), дарований людству богами, для яких гра була повсякденною, звичною діяльніс-
тю. Разом з тим і людський світ розглядався як божественна забавка: людські трагедії та радощі, 



    КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК                                                                                                       2010 

 154 

війни та духовні звершення вважалися результатом безпосереднього божественного втручання. 
Платон в «Законах» називає людину «якоюсь вигаданою іграшкою богів», сенс життя якої містить-
ся в тому, щоб «жити, граючи» в «найкрасивіші ігри», до яких він відносив жертвопринесення, піс-
ні, танці та битви з ворогами. У «Політиці» терміном «гра» він визначає всі мистецтва, «що спря-
мовані виключно до нашого задоволення» – живопис, музику. Геракліт порівнює еон з дитиною, 
яка грає. 

Гра в певному сенсі виступала засобом вираження важливої ментальної риси особистості, що 
формувалася у античному світі, а саме прагнення до змагальності, бажання відкритого поєдинку, 
зокрема й інтелектуального. Школа софістів робить інтелектуальну гру основним засобом філософ-
ствування. Протагор називає софістику «давнім мистецтвом», грою розуму [12, 13]. Самі софісти 
також добре усвідомлювали ігровий характер своїх розміркувань. Зокрема, Горгій називає свою ро-
боту «Похвала Єлені» «грою», також риторичною грою вважався і його твір «Про природу» [8, 42]. 

В “Евтидемі” Сократ визначає софістичні питання – пастки як вчену забаву. Таким чином, го-
ворить він, вчаться не пізнавати суть самих речей, а лише забавлятися із людьми словесними ви-
крутасами; це все одно, що підставити ніжку, або висмикнути з під когось лавку [12, 17]. В “Софіс-
ті” Платона Теетет вимушений признатися чужоземцю з Елеї, що софіст із породи ярмаркових бла-
знів, буквально з тих, хто займається грою. Парменід, висловлюючись із проблем буття, називає це 
завдання «грою у примхливу гру».  

Отже, антична філософія не пропонує конкретного визначення поняття гри, оскільки воно 
очевидно є напередзаданим, конвенціональним для античної філософії. Гра та похідні від неї термі-
ни використовуються для характеристики явищ та процесів, що не мають утилітарного характеру, 
слугують цілям розваг (переважно інтелектуальних), не ведуть до корисного результату. 

Епоха Середньовіччя є яскравим прикладом існування широких форм ігрової діяльності у су-
спільному житті. Отримує розвиток лицарська культура, що включала велику кількість ігрових 
елементів, зокрема лицарські турніри, культ прекрасної дами, розвивається мистецтво трубадурів, 
тощо. Проте феномен гри у Середньовічній філософії також не знаходить конкретного аналізу. Та-
ким же чином, як і в античній філософії, відбувається коннотація ігрової діяльності з діяннями Бо-
га. Зокрема, Іоанн Дунс Скотт визначає, що наш світ не більш, ніж гра випадку у проявленнях Бо-
жественної волі.  

Епоха Ренесансу вважала гру важливою характеристикою творчих прагнень людини. Ніколо 
Кузанський розмірковував про «гру в шар», визначаючи її в якості «символу якогось високого спо-
глядання». Окрім цього, він порівнював поняття гри з поняттям духовного сходження до «царства 
життя» [9, 5]. 

В рамках західноєвропейської традиції Нового часу Б. Паскаль вважав, що вірним притулком 
для людей від їх усамітнених дум слугують ігри та розваги. До ігор Паскаль відносив не тільки вла-
сне розважальні заняття на кшталт картярських ігор або полювання, але й виконання службових 
обов’язків, участь у війні [9, 5]. 

Отже, у період Нового часу відбувається деяке применшення цінності ігрової діяльності, яка 
розглядається як в певному сенсі опозиція до діяльності інтелектуальної, філософствування. Більш 
того у якості гри починає розглядатися і повсякденна діяльність, виконання професійних 
обов’язків, участь у війнах. Таким чином, можна відслідкувати цікаву тенденцію протиставлення 
інтелектуальних занять як єдино корисних, тих, що визначають сенс людського буття, повсякденній 
діяльності, яка є грою, чимось несерйозним. Це, в цілому, відповідає загальному духу епохи Розу-
му. 

Вперше гра стає окремим предметом філософського аналізу в роботах представників німець-
кої класичної філософії. Причому гра розглядається переважно як естетична категорія. 

У роботі «Критика здатності судження» І. Кант, зокрема, зазначає: «Мистецтво відрізняється 
від природи, як роблення (facere), від діяльності або дії взагалі (agere), а продукт або результат мис-
тецтва від продукту природи – як твір (opus) від дії (effectus). Мистецтво – це творення засобами 
свободи, або свавілля, що покладає в основу своїх дій розум. Витвори мистецтва – щоб відрізнити 
його від дій природи, то під цим завжди розуміють творіння людини». Розрізняючи мистецтво та 
ремесло, Кант пише: «Перше розглядається як дещо таке, що тільки в якості гри, тобто заняття са-
мого по собі приємного, може виявитися (видатися) доцільним, друге – як роботу, тобто як заняття 
саме по собі неприємне, привабливе лише своїм результатом (оплатою), до якого тому можна при-
мушувати». Тим не менш, незважаючи на необхідність свободи в мистецтві, філософ вказує на 
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обов’язкову присутність примусу: «У всіх вільних мистецтвах все-таки необхідне дещо примусове, 
або, як його називають, механізм, без чого дух, який має бути у мистецтві вільним …взагалі не мав 
би тіла і повинен був би повністю розчинитися» [7, 176].  

Більш того, Кант вказує на те, що вільне мистецтво без праці перетворюється на «просту 
гру». Філософ вводить поняття доцільності: «Доцільність – універсальний принцип як для природи 
(єдиного гармонійного світу), так і для людини, що має здатність до художньої творчості, що су-
проводжується почуттям задоволення. Доцільність проявляється в мистецтві через прекрасне. Доці-
льність в естетичній області ніби не має мети і являє собою вільну гру здібностей людини. Прекра-
сне демонструє свою форму, і тим залишає задоволення. Зміст в ньому або відсутній, або не являє 
інтересу, або недосяжний» [7, 176]. 

Кант вважає, що насолодження мистецтвом – це співучасть в грі. Одними з основних естети-
чних понять для Канта є «естетична видимість» та «вільна гра». Естетична видимість – це сфера, де 
існує краса, а вільна гра – це специфічна особливість краси – подвійне існування, тобто існування 
одночасно в двох планах – реальному та умовному.  

Отже, у філософських розмислах Канта категорія гри постає переважно у контексті її естети-
чної складової. Мистецтво, як неутилітарна діяльність, що не має також і додаткових факторів, що 
визначають необхідність її здійснення, виступає як чиста гра. Тобто гра розглядається як діяльність, 
що здійснюється заради самої себе, має за мету саму себе, приносить відчуття задоволення не лише 
від свого результату, але й від процесу.  

Розгляд феномену гри в рамках естетичної теорії здійснював також і Г.В.Ф. Гегель. Зокрема в 
роботі «Естетика» філософ пише: «Мистецтво не варте наукового розгляду, тому що воно залиша-
ється приємною грою і, навіть, переслідуючи більш серйозні цілі, протиречить самій природі цих 
цілей. Взагалі, призначення його чисто службове – як в серйозному, так і у грі; мало того, життєвий 
елемент мистецтва і ті засоби, якими воно користується у своєму впливі на людей, – це видимість 
та обман» [6, 334]. 

Таким чином, Гегель в цілому трактує гру в дусі Канта, проте очевидною є більша міра нега-
тивізму у оцінці гри взагалі, і мистецтва зокрема, як діяльності некорисної та позбавленої життєвої 
необхідності. 

Принципово інший підхід демонструють представники німецького романтизму, зокрема Ф. 
Шлегель.  

Сама творча манера Ф. Шлегеля в певному сенсі є ігровою. Тексти його творів надзвичайно 
афористичні, містять гру слів, понять, образів. 

Дослідник романтизму В.В. Васлов визначає, що цей філософський напрямок відрізняє 
«принципово нове світовідчуття людини, спрямованість всього пафосу на індивідуальне, на почут-
тя, на споглядання» [4, 194].  

Саме спрямованість на індивідуальне, на суб’єктивне, на увагу до свого «Я» і обумовлює іг-
рове відношення, що виражається у створенні свого штучного світу, хай й з середини власного «Я»; 
адогматичому відношенні до світу; пошуку ідеалу в свободі; створенні власної системи цінностей; 
постійному пошуку засобів самовираження. «Найбільш повно проблема вираження реалізує себе в 
так званій романтичній іронії. Іронічний дискурс – свого роду опізнавальний знак романтизму» [10, 
579].  

Шлегель писав: «В іронії все має бути жартом, і все має бути серйозним. В ній міститься і во-
на викликає у нас почуття нерозв’язності протиріччя між безумовним та обумовленим, почуття не-
можливості і необхідності повноти висловлення» [16, 152].  

Твори Шлегеля сповнені самоіронією, це проявляється зокрема в його критичних лекційних 
статтях «Історія європейської літератури» та «Історія давньої та нової літератури». Філософ постій-
но суперечить собі, відкидає те, що було заявлене раніше: доводячи яку-небудь тезу, підтверджую-
чи її різними науковими доказами, потім через деякий час спростовує її. 

Опосередковано розглядається проблема гри і у роботах Ф. В. Шеллінга. В роботі «Філософія 
мистецтва» категорія гра використовується ним при аналізі ґенези прекрасного, воно пов’язується з 
грою природи: «Ми називаємо прекрасним такий образ, при створенні якого природа ніби грала з 
найвеличнішою свободою та найпіднесенішою обдуманістю, при цьому не виходячи із форм та 
меж, найсуворішої необхідності та закономірності» [14, 86]. Тобто у Шлегеля гра постає як естети-
чна категорія, що описує доволі абстрактні явища створення прекрасного. 

Ф. Шиллер услід за Кантом визначає естетичне споглядання і мистецтво як гру.  
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Гра для Шиллера – це можливість для людини виразити себе як цілісність, знайти у контакті з 
навколишнім світом себе як самодостатню, самоспрямовану істоту. Мистецтво не може бути логіч-
ним мисленням, не може воно також бути зведено до матеріальної, виражаючись мовою Гегеля, 
свідомості, до відчуттів. Воно є синтез, гра людських здібностей з об'єктом, який людина споглядає 
як об'єкт, самому собі тотожний, або створює його таким. Якщо об'єкт в чуттєвому світі, тобто бу-
дучи чуттєво сприйнятим, виявляється тотожним самому собі, може визначати себе сам, то сприй-
маючий суб'єкт бачить його звільненим від всіх форм детермінацій, не помічає в ньому ніякого 
впливу матеріалу або ж мети. Об'єкт стає аналогом чистого визначення волі (навіть не продуктом 
визначення волі). Воля в даному випадку є тільки форма, визначувана формально. Така воля, думає 
Шиллер, вільна. Тому краса є не що інше, як зображення свободи. Вільна людина, вільна воля то-
тожні красі. Гра, за Шиллером, – це діяльність, в основі якої лежить самовизначення людини, як 
індивіда, так і роду. Художня діяльність одержує свою підставу, вважає Шиллер, тільки з своїх вну-
трішніх визначень. Весела гра, якою має бути мистецтво, не є, проте, лише насолодою, безцільним 
проведенням часу. Мистецтво одержує у Шиллера особливу функцію, а саме – бути головним зна-
ряддям виховання людини, що вступає із світу чуттєвого в світ ідей. Отже, рівновага чуттєвості і 
форми, що створюється мистецтвом, має на меті привести людину в царство розуму, навчити її ко-
ристуватися своїми духовними силами, виходячи з своїх внутрішніх визначень. Звідси виникає ра-
дикальна вимога, що пред'являється Шиллером до мистецтва: «У істинно прекрасному творі все 
повинно залежати від форми і ніщо від змісту, бо тільки форма діє на людину в цілому, зміст – ли-
ше на окремі сили» [15, 325]. Підпорядкувати людину розуму, перетворити його з фізичної на мо-
ральну істоту можна лише за допомогою краси. Від фізичного світу до світу розуму немає безпосе-
реднього переходу, і естетичний стан є тим проміжним ступенем, з якого може «розвинутися мора-
льний стан» [15, 325]. 

Мистецтво як гра стає найбільшим проявом людської свободи, бо остання тут постає як яви-
ще. У людині, що грає красою, кристалізуються всі її духовні і фізичні сили, однобока орієнтація на 
якусь одну із сторін буття і на розвиток якоїсь однієї здатності тут виключена, інакше мистецтво не 
буде самим собою. Буття і суть повністю співпадатимуть тільки в грі; людина – в повному розумін-
ні слова людина тоді, коли вона грає. «Нас не повинна лякати парадоксальність формулювання, – 
пише А. Гулига, – йдеться про вельми просту річ: суть гри одночасне перебування в двох сферах – 
умовній і дійсній. Уміння грати полягає в оволодінні двопланною поведінки: реальне зливається з 
умовним. Здатність побачити реальність того, що ще не створене, робить людину творцем культури 
– художником, першовідкривачем, винахідником» [3, 275].  

Представник «філософії життя» німецький філософ Ф. Ніцше також опосередковано зверта-
ється до проблематики гри, яку подібно до Платона розглядає в двох основних формах. У своєму 
відомому творі «Так говорив Заратустра» філософ розглядає гру як спосіб діяльності, властивий 
дитині. Але й дорослий чоловік, на думку пророка, завжди зберігає в глибині своєї душі дитину. 
Дитину, якій завжди хочеться недозволеного. А найбільш привабливим з недозволеного для нього є 
небезпека. Саме це робить чоловіка воїном. Життя чоловіка – це вічна гра, тому він прагне до нових 
іграшок.  

Ф. Ніцше також використовує поняття гри, розвиваючи свою концепцію вічного повернення, 
що у певному сенсі перекликається із філософією буддизму. На його думку, органічний світ не 
більш ніж щаслива випадковість, мінливе явище на планеті. Людство не є удосконаленням природи, 
не є кроком вперед в її розвитку, тому що в світі, як в цілому, немає взагалі руху вперед, немає ані 
прогресу, ані регресу в сенсі зміни на краще або на гірше. Світовий процес взагалі не є прагненням 
до мети і представляє собою колообертальний процес. Досягнувши відомої межі у своєму розвит-
кові, світ знову повертається до своєї вихідної точки. Світовий процес представляє собою кругово-
рот, в якому вічно повертаються абсолютно тотожні ряди явищ та подій. Це – колесо, що вічно обе-
ртається, гра сил, що продовжує безкінечність. Тобто світова історія, на думку Ніцше, має наперед 
заданий повторюваний сценарій, що є результатом свавільної гри неконкретизованих зовнішніх сил 
[13]. 

У другій половині ХІХ століття відбуваються перші спроби створення теорії ігор. Здійснюва-
лися вони переважно у контексті порівняльних досліджень людської діяльності та поведінки тва-
рин. Проблеми ігрової діяльності досліджував, зокрема один із родоначальників органіцизму             
Г. Спенсер. 
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Свої погляди з приводу гри Г. Спенсер висловлює в наступних положеннях: «Діяльності, зва-
ні іграми, з'єднуються з естетичними діяльностями однією загальною їм межею, а саме тим, що ні 
ті, ні інші не допомагають скільки-небудь прямим чином процесам, що служать для життя» [11, 13-
14]. Ставлячи питання про походження імпульсу до гри, Г. Спенсер пише: «Нижчі роди тварин ма-
ють ту загальну їм всім рису, що всі їх сили витрачаються на виконання відправлень, що мають іс-
тотне значення для життя. Вони безперервно зайняті відшукуванням їжі, втечею від ворогів, спору-
дженням житла і заготовленням даху і їжі для свого потомства. Але у міру того, як ми піднімаємося 
до тварин вищих типів, що мають дієвіші або успішні і численніші здібності, ми починаємо знахо-
дити, що час і сила не поглинаються у них сповна на задоволення безпосередніх потреб. Краще ха-
рчування, слідство переваги організації, надає тут іноді надмір сил... Таким чином, у більш високо-
розвинутих тварин справи обстоять так, що енергія, потрібна тут в якому-небудь випадку, опиня-
ється часто в деякому надлишку над безпосередніми потребами» [11, 13-14]. І далі: «Гра є таке саме 
штучне вправляння сил, які унаслідок недостатності для них природного вправляння стають насті-
льки готовими для розрядки, що шукають собі виходу у вигаданих діяльностях замість бракуючих 
справжніх діяльностей» [11, 415].  

Гра не направлена на підтримку життя «прямим чином». Гра у Спенсера прагнення не до кра-
си, а до підвищення ефективності здібностей. Вищі тварини, завдяки своєму високому розвитку, 
ефективніше здійснюють підтримання свого життя і мають більше вільної енергії, щоб грати. У 
свою чергу, граючи, вони підвищують свою еволюційну конкурентоспроможність, через вправлян-
ня своїх здібностей.  

Отже, Г. Спенсер фактично започатковує традицію дослідження гри як засобу навчання, шту-
чного моделювання практичної діяльності, яка стала надзвичайно поширеною в психології та соці-
ології. 

Аналогічним чином, проблему гру розглядає В.Вундт. В. Вундт поклав в основу гри принцип 
задоволення. «Гра – це дитя праці, – писав Вундт. – Немає жодної гри, яка не мала б собі прототипу 
в одній з форм серйозної праці, яка завжди передує їй і за часом і по самій сутності. Необхідність 
існування змушує людину до праці. У ній вона поступово навчається цінувати діяльність своїх сил 
як джерело насолоди». «Гра, – продовжує Вундт, – усуває при цьому корисну мету праці і, отже, 
робить метою цей найприємніший результат, що супроводжує працю» [5, 181]. Вундт вносить ще 
один можливий мотив гри для тварини – це насолода від «діяльності своїх сил». Крім того, він про-
понує деякий загальний опис механізму виникнення гри. Він полягає в тому, що тварина спочатку 
трудиться над підтриманням життя, потім вона звертає увагу на дію своїх сил в праці і починає ці-
нувати їх, потім корисна мета праці повністю замінюється прагненням до задоволення від самого 
процесу діяльності. 

Отже, дослідження гри в історії філософської думки з часів античності пройшло доволі скла-
дний шлях: від розгляду гри як деякої неутилітарної діяльності, що не має практичного значення, 
тісно пов’язаної із мистецтвом, що слугує засобом творення прекрасного, до появи перших теорій 
гри, в яких цей феномен стає окремим предметом аналізу, набуваючи риси навчальної діяльності, 
що імітує працю, готуючи людину до її виконання.  

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у аналіз концепцій гри, розроблених філо-
софськими школами у ХХ столітті.  
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SUMMARY 
In the article the features of game conception development are analysed in history of philosophy 

thought from times of antiquity of a to XIX century. Research of game in this period passed a difficult 
way: from consideration of game as some unutilitarian activity, that no practical value is, closely associ-
ated with the art, that serves as the mean of creation of beauty, to appearance of the first theories of game, 
in which this phenomenon becomes the separate article of analysis, acquiring the lines of educational activ-
ity that imitates labour, preparing a man to its implementation.  

  
И. В. ДЬЯКОНОВ  

ДЕТЕРМИНАНТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 
 УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ УКРАИНЫ 

 
Социальная практика независимой Украины все больше и больше подтверждает актуальность 

философского дискурса, в соответствии с которым коренные сдвиги в экономической и духовной 
сферах украинского общества нуждаются в целостном анализе основного исходного фактора его об-
новления – личности, онтологических принципов и социокультурных составляющих ее социализа-
ции. 

При этом именно социально-философский анализ процесса формирования ценностных ори-
ентаций личности в процессе ее становления, факторов, которые влияют на этот всеохватывающий 
процесс, может служить достаточно адекватным мерилом всех других процессов, составляющих 
базисную основу трансформации современного украинского общества, одновременно представляя 
собой весьма актуальную, как в научном, так и в практическом плане, проблему. 

Актуальность исследуемой проблемы подтверждается еще и тем, что, несмотря на кажущуюся 
разработанность, проблема социально-философского анализа процесса социализации личности очу-
тилась на периферии социогуманитарных исследований. Это касается как формирования новых пара-
дигм его изучения, так и осмысления особенностей ценностно-нормативной основы социализации в 
условиях трансформации общества.  

В этом же контексте на передний план выступает необходимость пристального внимания к 
теоретико-методологическим принципам исследования конкретно-исторических и социальных де-
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терминант формирования ценностных ориентаций различных групп, охваченных процессом социа-
лизации. В первую очередь, речь идет о таких группах, которые находятся на дотрудовой стадии 
социализации, в частности, об учащейся молодежи. О детерминантах оптимизации процесса разви-
тия ценностных ориентаций учащейся молодёжи Украины и пойдёт речь в настоящей работе. 

Напомним, что понятие детерминанта является производным от латинского «determinans – 
определяющий» и, согласно всем основным философским терминологическим изданиям, означает 
фактор или элемент, обусловливающий (определяющий) то или иное явление или процесс. Вообще, 
говоря о детерминантах оптимизации развития ценностных ориентаций, мы имеем в виду направ-
ления управленческих действий, осуществляя которые можно добиться такого состояния развития 
ценностных ориентаций учащейся молодёжи, которое бы наиболее отвечало потребностям посту-
пательного развития общества. 

Учитывая, что детерминанты формирования ценностных ориентаций личности входят в чис-
ло детерминант формирования личности в качестве части целостного процесса, отметим, что к чис-
лу последних относятся общие природные и общие социальные детерминанты. 

Анализируя многочисленную исследовательскую литературу (а к данной проблеме прямо или 
опосредованно обращались персоналист Э. Мунье; экзистенциалисты С. Кьеркегор, Г. Марсель, 
Ж.-П. Сартр, К. Ясперс, М. Хайдеггер; феноменолог Э. Гуссерль; основатель философской антро-
пологии М. Шелер, другие отечественные и зарубежные исследователи), можно с большой долей 
уверенности утверждать, что общеупотребительной парадигмы подхода к данной проблеме не вы-
работано. 

Поэтому, не претендуя на выдвижение истины «в последней инстанции», попытаемся обоб-
щить некоторые ведущие точки зрения и высказать свои соображения по проблемам, которые тесно 
связаны между собой – по проблеме детерминант формирования личности, рассматриваемой в ка-
честв неотъемлемой части социума, по проблеме детерминант формирования системы ценностных 
ориентаций отдельных личностей и социальных групп, наконец, по проблеме оптимизации ценно-
стных ориентаций учащейся молодежи. 

Итак, исходными природными детерминантами формирования личности являются детерми-
нанты внутреннего (генотип) и внешнего (фенотип) характера.  

Заложенное внутри нас предопределяет тип (прежде всего, психологический) нашего отно-
шения к окружающему миру, безусловно, включающий в себя и оценочные элементы. Такая психо-
логическая составляющая преемственности, как было показано нами выше, часто оказывает опре-
деленное воздействие на процесс передачи-восприятия социального опыта, частью которого явля-
ется система ценностно-нормативных ориентаций и установок, от старших поколений к младшим. 

Пожалуй, столь же важной детерминантой влияния на формирование личности, социально-
территориального социума является детерминанта природная, включающая в себя комплекс осо-
бенностей биосферы, ландшафта, климата. Ее характеристика выходит за рамки настоящего иссле-
дования, однако, сегодня именно данная категория начинает привлекать к себе внимание исследо-
вателей, специализирующихся в самых различных областях науки – от медиков – до политологов. 

Вторая наиболее общая группа детерминант – социальных – включает в себя две подгруппы, 
одна из которых отражает состояние общества во всем разнообразии и единстве его экономическо-
го, политического и социокультурного пространства, а другая – состояние социокультурной микро-
среды. 

Эти общие детерминанты определяют групповое и единичное в формировании человека и 
личности.  

Как отмечал В.С. Ларцев, «Единичное в социальных детерминантах формирования человека 
и личности обусловлено, во-первых, уникальностью взаимодействия унаследованных каждым ин-
дивидуумом биологических характеристик организма и психики с естественными условиями, об-
щественным и культурным пространством его развития в эпигенезе. Во-вторых, особенностями 
преломления социальных факторов в персональных педагогических влияниях на ребенка – семьи, 
ближайшего окружения, детского садика, школы, средств массовой информации, других государст-
венных и общественных институций. В-третьих, уникальностью биографии каждого человека и, 
соответственно, неповторимостью принадлежащих каждому событию ее индивидуальной жизни 
комбинаций естественных, культурных и общественных детерминант, объективных и субъектив-
ных факторов» [5, 11]. 

Как представляется, именно на этой, довольно сложной, но неизбежно повторяющейся в тех 
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или иных сочетаниях, основе формируются свои, более узкие детерминанты процесса формирова-
ния ценностных ориентаций личности. Однако, учитывая стереотипы групповой солидарности, 
особенно характерные для молодежи, процесс дотрудовой социализации которой еще не закончил-
ся, неизбежно формирующиеся в ее ходе ценности перерастают личностные рамки и обретают но-
вое качество – качество детерминируемых обществом групповых ценностных ориентаций. 

Применительно к учащейся молодежи, опираясь на данные наших исследований, к детерми-
нантам процесса формирования ее ценностных ориентаций мы, в частности, относим: 

а) детерминанты глобального характера; 
б) детерминанты процесса трансформации общества; 
с) детерминанты социализации молодого поколения; 
д) детерминанты повседневных социальных практик. 
Охарактеризуем каждую из указанных групп. 
Характеризуя первую группу детерминант, следует отметить, что в последние два десятиле-

тия в мире произошли изменения глобального характера, которые существенно повлияли на статус 
и социальное самочувствие молодежи. Не является исключением в этом плане и молодежь по-
сткоммунистических стран, в том числе и учащаяся молодежь Украины. 

Происходящий практически во всех развитых странах переход от индустриально-
технологических обществ к информационным создал абсолютно отличные от предшествующих со-
циально-экономические условия социализации и интеграции молодежи во все сферы ее жизни и 
деятельности, включая процесс формирования системы ценностных ориентаций, складывающихся 
в период обучения в общеобразовательных и, тем более, высших учебных заведениях разного уров-
ня. 

В силу этих глобальных процессов в большинстве цивилизованных стран, в том числе, стран 
посткоммунистического лагеря, среди учащейся молодежи наблюдаются проявления немотивиро-
ванного отрицания общечеловеческих ценностей и морали, факты ксенофобии, национальной и ре-
лигиозной нетерпимости, проявления вандализма и т.п.  

Кросс-исследование этого аспекта детерминант, осуществляемое в рамках ряда проектов 
ЮНЕСКО, показало, что в этих условиях актуальность в плане реабилитации общечеловеческих 
ценностей приобретают такие направления деятельности, как сохранение мирового культурного 
наследства, включающее в себя системное возвращение социокультурных ценностей, чье значение 
перерастает национальные рамки. 

Таким образом, мировое сообщество обозначило свое понимание необходимости выработки 
программ, касающихся привития общечеловеческих ценностей учащейся молодежи, которые, в 
общем и целом, направлены:  

- на содействие расширению доступа к базовому образованию и ликвидации необразованно-
сти;  

- на развитие экологического и превентивного, непрерывного, профессионально-
технического и высшего образования;  

- на содействие проведению анализа и оценки национальных образовательных систем, разра-
ботке политики и осуществлению реформ в отрасли образования с целью улучшения ее качества и 
адаптации к потребностям общества;  

- на подготовку просветительских кадров;  
- на содействие признанию эквивалентности учебных курсов, свидетельств и дипломов в сфе-

ре образования.  
При этом, внимание мирового сообщества приковано также к таким важным направлениям 

вузовской науки, как ее адаптация к потребностям общества, развитие и применение в разных от-
раслях новых информационных и телекоммуникационных технологий. В отрасли гуманитарных 
наук реализуются проекты, которые касаются человеческих аспектов глобальных социальных из-
менений и развития, укрепления демократических процессов, обеспечения прав человека, устране-
ния разного рода дискриминации, участия молодежи в развитии общества, вопросов полиэтниче-
ского сосуществования, предотвращения национальных и этнических конфликтов, создания клима-
та социальной гармонии.  

Наконец, учитывая, что формирование системы ценностных ориентаций учащейся молодежи 
неотделимо от развития социокультурной сферы жизни общества, ЮНЕСКО определяет неотлож-
ные меры в таких важных направлениях, как:  
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- сохранение и возрождение материального и невещественного культурного наследия;  
- содействие выполнению Конвенции об охране всемирного культурного и естественного на-

следия;  
- развитие искусств;  
- содействие развитию современных культур;  
- содействие возвращению потерянных культурных ценностей странам их происхождения;  
- распространение книг и чтение путем содействия развитию книгоиздательского дела;  
- развитие индустрии культуры и разработка политики в отрасли культуры;  
- анализ взаимосвязи между культурой и развитием, учет культурного фактора в развитии 

общества;  
- развитие культурного плюрализма и межкультурного диалога.  
Кроме того, нельзя не отметить существенных изменений, которые произошли в отношениях 

между отдельными государствами, в особенности европейскими. Идеологическое противостояние, 
образ врага, «железный занавес» – все это отошло в прошлое. В глобальных масштабах, а также в 
рамках объединенной Европы намечается интенсивный процесс межгосударственной интеграции, в 
результате которого именно учащаяся молодежь имеет более широкие возможности для плодо-
творного овладения всеми достижениями человеческой культуры, тем гуманистическим наследст-
вом человечества, без которого невозможно становление социально активной личности. 

Наконец, человечество, а значит, и молодежь, ныне, как никогда раньше, находится под угро-
зой как региональных, так и общепланетарных экологических кризисов и катастроф, то есть под 
угрозой биологического уничтожения. 

Именно эти глобальные изменения в мире принуждают ныне радикально изменять подходы и 
суждения относительно характера и содержания трансформации ценностных ориентаций молодого 
поколения в целом и такого его отряда, каким является учащаяся молодежь. 

Следующая группа детерминант, как отмечено нами выше, включает в себя детерминанты 
процесса трансформации общества.  

При этом, для Украины, как и для других стран, находящихся в фазе трансформации общест-
ва, а именно, осуществляющих переход от коллективистско-коммунистической системы общест-
венных и личностных ценностей и норм поведения к новой системе общественных ценностей, ха-
рактерны особые признаки, которые отличают эту трансформацию от трансформации развиваю-
щихся стран Азии и Африки. Так, нами доказано, что в условиях Украины весьма существенное 
значение приобретает проблема взаимоотношений поколений, проблема родителей и детей. Если 
родители, как молодые люди 60-70-х годов, воспитывались в условиях командно-
административной системы, в процессе пассивной социализации, то их дети, молодые люди 90-х 
лет, находятся в условиях так называемого транзитивного общества.  

При всей внешне привлекательной динамике экономических, социальных, политических и 
культурных процессов, оно практически не структурировано. Следует признать, что молодежь в 
этом обществе получила возможность действительно самой избирать свой путь. Однако этот выбор 
на практике стал еще более сложным, непрогнозируемым, а по некоторым параметрам и значитель-
но суженным. Ведь лишь за последние пять лет мы наглядно столкнулись с ростом молодежной 
безработицы, всплеском проявлений девиантного поведения, изменениями ценностных ориентаций, 
культурных запросов и т.п., которые ранее не были столь ощутимыми.  

В этом плане весьма уместным кажется замечание, в соответствии с которым: «… наиболее 
употребительное сейчас понятие трансформация… достаточно адекватно отражает такие важные 
качества переживаемого нами процесса, как направленность на изменение социетального качества 
общества, относительно мирный эволюционный характер, фундаментальная зависимость от пове-
дения, установок и интересов не только элитных, но и массовых общественных групп, значитель-
ный уровень стихийности, ограниченная управляемость и слабая предсказуемость результатов» 
[4, 176]. 

Проблема заключается, пожалуй, в том, что в данное время наше государство и наше общест-
во не имеют ни материальных условий, ни опыта в решении этих проблем. Это, в определенной 
степени, понимают и сами молодые люди и потому пытаются сами формировать свое поведение, 
отрицая накопленный предшествующими поколениями социальный опыт, в то же время, не обладая 
собственным опытом, собственной сформированной системой ценностных ориентаций. Как под-
тверждают приведенный выше тезис исследования, проведенные при участии диссертанта, почти 
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три четверти молодых людей в решении собственных проблем полагаются ныне лишь на самих се-
бя. Учащиеся и студенты, а особенно это проявляется с приближением окончания учебных заведе-
ний, не доверяют государству, критически относятся ко всем ветвям власти, мало надеются на то, 
что смогут обеспечить себя благодаря полученному образованию или профессии. В то же время, по 
сравнению с другими категориями молодежи, учащаяся молодежь возлагает надежды на то, что в 
новых условиях европейского выбора Украины она в несколько большей степени сможет реализо-
вать свои жизненные планы. 

В этом ей «помогают» средства массовой информации, центральные и местные субъекты 
масс-культуры, которые навязывают чуждые украинской ментальности ценности.  

Учащаяся молодежь в Украине, как, собственно, и других постсоветских государствах, о чем 
свидетельствуют работы В. Шубкина, В. Чупрова и Ю. Зубока, ныне недостаточно сознает, что на-
стоящая свобода состоит не в том, чтобы быть максимально независимой от внешней среды. Суще-
ственной детерминантой понимания такой ценности, как свобода, является формирование убежде-
ния, что свобода – это наличие максимума возможностей для собственной самореализации. 

Трансформационная активность членов общества амбивалентна по отношению как к соци-
альному прогрессу (направления которого к тому же не всегда очевидны), так и к морали и праву. 
Она охватывает любые виды трансформационной деятельности и поведения, даже если они, с об-
щественной точки зрения, носят вредный или деструктивный характер. Этот блок можно назвать 
деятельностным, или собственно механизменным» [4, 193 – 194]. 

К сожалению, у части учащейся молодежи, не обладающей собственным социальным опы-
том, да еще и подвергающейся массированному воздействию по привитию ценностей западного 
общества, происходит деформация системы ценностных ориентаций, прежде всего, в сегменте мо-
рали и права.  

Мы не утверждаем, что ценности западного мира носят заведомо негативный характер. Про-
сто, по нашему убеждению, в условиях посттоталитарного трансформирующегося общества эти 
ценности не могут не деформироваться, поскольку изначально деформированными являются мно-
гие элементы социума. 

Не повторяя положений об основных моделях социализации, отметим, что ни одна из них в 
нашем трансформирующемся обществе «в чистом виде» не работает. Это связано именно с транзи-
тивным состоянием общества и процессов, которые неизбежно в нем происходят. В полной мере 
это относится и к процессу социализации молодежи. 

Напомним, что тоталитарное общество предполагало, что каждый человек должен выполнять 
те функции, которые предопределяла для него социальная система. При этом свобода самостоя-
тельного жизненного самоопределения была крайне ограничена. То же касалось и системы ценно-
стных ориентаций молодежи, которой предписывалось усвоение норм и ценностей, часто непонят-
ных, а, порой, и чуждых молодым людям. Стремление к достижению более высокого социального 
статуса через успехи в учебе называлось «карьеризмом», попытки расширить горизонты своей со-
циокультурной системы (по П. Сорокину) определялись как «преклонение перед Западом» и т.п.  

Именно поэтому последние десятилетия существования на постсоциалистическом и постсо-
ветском пространстве характеризовались не столько экономическим застоем, о чем пишет боль-
шинство исследователей краха доктрины «развитого социализма», сколько конфликтом, который 
был имманентно присущ внутреннему развитию людей, прежде всего, молодежи, особенно уча-
щейся. Тоталитарные системы, а наиболее яркими примерами здесь являются фашизм и тоталитар-
но-большевистская модель коммунизма, потому и закономерно распадаются, что навязывают граж-
данам системы норм и ценностей, не прошедшие столь необходимой интериоризации. Последняя, 
по нашему убеждению, невозможна без внутреннего процесса «ценностно морального вхождения» 
во внутренний мир человека, используя и, одновременно, формируя творческий потенциал лично-
сти. 

Трансформирующееся, транзитивное общество, отбросив этот изначально негативный прин-
цип формирования системы ценностно-нормативных ориентаций граждан, прежде всего, учащейся, 
т.е. входящей в жизнь молодежи, не выработало собственной ценностно-нормативной детерминан-
ты формирования личности. И в силу этого, в значительной степени, стихийно в сознание людей 
внедряются противоположные, взаимоисключающие ценности и нормы, конфликт которых и со-
ставляет закономерность современного этапа нашего развития, внедряясь в социальные практики.  

Вообще, говоря о детерминантах оптимизации развития ценностных ориентаций учащейся 
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молодежи, мы имеем в виду направления управленческих действий, осуществляя которые можно 
достичь такого состояния ценностных ориентаций этого отряда молодежи, которое отвечало бы по-
требностям поступательного развития общества.  

В поле данного подхода основными детерминантами реализации социальной практики обра-
зования молодежи, применительно к объекту нашего исследования, могут считаться: 

- осознанный, социально- и индивидуально-значимый выбор специальности (профессии), по 
профилю которой осуществляется обучение; 

- выбор уровня, типа и непосредственно учебного заведения, в котором предполагается полу-
чать образование; 

- выбор модели отношения к учебе, как к главному труду (норме) и как к самодостаточной 
ценности; 

- формирование системы более частных ценностей и норм поведения в рамках учебно-
воспитательного процесса. 
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SUMMARY 
The article deals with determinants optimizing the development of students’ value orientations. By the 

mentioned determinants we understand directions of management actions to be carried out for achieving a 
state of the development of students’ value orientations that would most satisfy the needs of the progres-
sive development of society.  

О. П. МАСЮК ,  Д. С. МАКАРЕНКО  
ЛЮБОВ ЯК ФОРМА ГАРМОНІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН  

В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 

Любов є одним з найяскравіших і щиріших почуттів, яке гармонізує духовний світ людини та 
її відносини з оточуючим середовищем. Це почуття є основою гуманної сутності людини, яка впли-
ває на рівень її адаптивності зокрема, та людяності в цілому. Майже кожен з нас протягом свого 
життя замислювався над тим, чи існує любов в його житті та завжди сподівався знайти для себе 
ствердну відповідь. 

Сучасний технократичний світ все більше віддаляє людей від любові. В процесі суспільного 
розвитку руйнуються традиційні форми сприйняття оточуючого світу. Разом з ними змінюється і 
любов. Однією з головних причин такої ситуації є індивідуалізація людей і підвищення «технічного 
навантаження» на різні форми сучасного суспільного життя. Збільшення дистанції між людьми, а 
також автономність їх існування не сприяє виникненню будь-якого почуття прив’язаності та любові 
до іншого. 

Проте, любов потрібна людям. Любов – це те, що допомагає; те, що змушує нас страждати; це 
те, що дарує безмежне та ні с чим не зрівняне відчуття щастя. Вона є головною життєвою енергією, 
яка з одного боку, робить кожну частку світу більш світлою і красивою, а з іншого, наповнює най-
більш ґрунтовним змістом основні етапи життя і надихає людину на нові зухвалі та неймовірні 
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вчинки. А відтак, сьогодні, коли світ знаходиться на краю «прірви» всеохоплюючої взаємної нена-
висті, жадоби до влади, збагачення, війни за обмежені матеріальні ресурси обов’язково потрібно 
говорити про любов як важливий чинник гуманізації та гармонізації сучасного життя людини. 

Роздуми про любов та її місце в світі завжди хвилювали «найсвітліші» уми людства. Сакра-
льний зміст цього почуття відображали в своїх творах Платон [8], А. Августин [1], Г. Сковорода 
[10], І. Огієнко [7]. Прояви нелюбові, та їх вплив на життя суспільства висвітлювали Т. Гоббса [3], 
З. Фрейд [14]. Сучасне суспільно-історичне і соціально-філософське переосмислення цього найвід-
вертішого почуття людини здійснювали О. Бузина [2], В. Зотов [5], Н. Нікішина [6]. Розміркову-
ючи над загальним науковим вкладом в осмислення любові, в цей перелік обов’язково потрібно до-
дати майже всіх поетів, діячів театру і кіно. Разом з цим, заявлена тема була і залишається «вічно» 
актуальною так, як розглядає любов як форму активного самовдосконалення людини задля всебіч-
ної та всеохоплюючої гармонії сучасного суспільного життя, що сприяє формуванню людини люб-
лячої та закоханої. 

Об’єктом цієї наукової розвідки є сукупність почуттєвих та світоглядних форм організації 
людських відносин, які сприяють становленню життєвої гармонії та їх видозмінення. Предметом – 
любов як форма збереження цілісності та цінності життя кожної людини зокрема, та як засіб «зці-
лення» від руйнації гармонії сучасних суспільних відносин в цілому. 

Метою зазначеної роботи є визначення любові як найсильнішого почуття людини, яке здатне 
врятувати сучасний світ від занепаду та відтворити гармонію життя. В якості завдань можна зазна-
чити розкриття трансформації ставлення до любові та визначення напрямків її переосмислення в 
бік відродження «творчої енергії» життя. 

В першу чергу, потрібно зорієнтуватися з найбільш складним питанням що ж власне предста-
вляє собою любов. Частіше за все, визначення любові розрізняється за ознакою вектору належності 
в відносинах. У «Філософському енциклопедичному словнику» любов характеризується як «праг-
нення один до одного, яке передбачає в своєму існуванні повагу та навіть сприяє цьому» [11, 39]. 
Спираючись на це твердження можна виділити ознаку взаємної поваги, яка є запорукою досягнення 
бажаного співіснування людини в подібних відносинах. Більш однобічним є тлумачення в цьому ж 
словнику активного і підпорядковуючого еквіваленту цього почуття – еросу як «втілення любові, 
мудрості та репродуктивної сили» [16, 544]. Відтак, одними з головних ознак, які відділяють любов 
від інших подібних форм взаємодії є спрямованість на взаємну повагу та приналежність один до 
одного. 

З одного боку, в таких відносинах існує пристрасть як бажання володіти об’єктом власного 
захоплення: коштовною прикрасою, дорогим авто, красивою і сексуальною людиною протилежної 
статі. Секс, в цьому випадку, в тій чи іншій формі проектується по відношенню до будь-якої 
об’єкту бажання людини. З іншого боку, власне любов як наділення абсолютною цінністю іншої 
частки світу та одночасно бажання бути з нею єдиною гармонійною формою життя. 

Своє бачення цього почуття виділяє Н. Нікішина, для якої любов: «фундаментальна потреба, 
цінність людини, від якої залежить її повноцінний розвиток, реалізація її особистісного та творчого 
потенціалу» [6, 4]. В цьому випадку, розкриваються така ознака любові, як бажання людини сфор-
мувати гармонійні відносини з навколишнім середовищем та ефективної репрезентації в ньому. 

Спираючись на встановлені параметри, можна сформулювати два власних визначення любо-
ві. Перше, узагальнююче, де любов – це почуття, яке спрямоване на відтворення гармонії з внутрі-
шнім та зовнішнім світом шляхом реалізації потреби належності до світу іншого суб’єкта взаємодії 
та розбудови відповідного балансу в особистому житті. Друге, з дійовій активності, де любов – це 
здатність, яка основана на відтворенні почуттів прив’язаності, дружби, поваги, симпатії, взаєморо-
зуміння, толерантності та свободи за для відтворення єдності з бажаною часткою світу. 

Історія висвітлення такого почуття, як любов завжди була багата на своїх «поетів» та «прозаї-
ків», але необхідно зупинитися на найбільш впливових, на нашу думку, «провідниках» у вирі при-
страстей та їх відображенні в житті людини. Однією з перших спроб розібратися в такому почутті, 
як любов та сукупності людських проблем навколо неї є твір Платона «Пір», де він пише про розді-
лення людей на половинки та визначає любов як «жагу цілісності та потяг до неї. Так, як ми були 
кимось єдиним, а зараз за нашу несправедливість розселені Богом окремо…» [8, 12]. Тобто, Платон 
виводить форму цього почуття з біологічної потреби людини та насичує його змістом сакральної 
обґрунтованості задля досягнення початкової соціальної стабільності. Це одне з найбільш фантас-
тичних пояснень появи почуття любові, яке проте залишається популярним і сьогодні. Спираючись 



     2010                                                                                                     КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК 

 165 

на цю точку зору, людину позбавили самолюбства та зухвальства, що призвело до потреби розвит-
ку гармонійних відносин з іншими людьми. 

Безумовно, любов, як один з найбільш вагомих чинників людських відносин, була постійним 
предметом регуляції через систему моральних норм, права та релігії. Так, ще з Біблії термін «лю-
бов» включає в себе всі найкращі почуття людини до людини – не тільки любов чоловіка до жінки 
або батьків до дітей, але й почуття вдячності, дружби, захоплення, поваги – одним словом, розта-
шування до людини. Впорядкувати любов, внести її до соціальних рамок, не допустити, щоб інша, 
афективна сторона любові порушила принципи нормативності, – таким було найважливіше завдан-
ня кожної соціокультурної системи, але разом з тим, будь-яке суспільство не тільки допускало, але 
й культивувало в певних сферах і формах любовні відносини, додаючи їм певну аксіологічну фор-
му. 

Формулюючи основні канони щодо упорядкування людських пристрастей в єдиній централі-
зованій системі норм суспільного життя, «генераторам» ідей Середньовіччя довелося обмежити ро-
зуміння любові крізь сукупність почуттів до Бога. А. Августин писав про «два міста створені двома 
різновидами любові: земною – любов’ю до себе, створеною на зневазі до Бога, та небесною, – лю-
бов’ю до себе, створеною на зневазі до самого себе. Перший передбачає славу свою в собі самому, 
останній в Господі» [1, 602]. А. Августин розкрив найчистішу сутність любові до всього оточуючо-
го, але встановив такі неосяжні мури суспільної моралі, які після нього трактувались доволі неод-
нозначно. 

Найбільш катастрофічний вплив на вміст любові в людському житті здійснив Т. Гоббс. Пер-
вісний стан людської взаємодії він характеризував як війну та ненависть. В його «думках» було так, 
«якщо дві людини бажають одну ту саму річ, яку вони не можуть мати одночасно вдвох, вони ста-
ють ворогами» [3, 334]. Відтак, можливо навіть і не бажаючи, Т. Гоббс визначив в якості основної 
сутності майбутнього буржуазно-капіталістичного світу «Річ», а також визначив боротьбу за неї як 
основну ознаку людської природи. Як наслідок це бачення переноситься в людські відносини, що 
приводить до виникнення зворотного почуття нелюбові. 

В свою чергу, відмова від гуманізму і фактичне заперечення любові до ближнього сприяло 
тому, що головні акценти в баченні любові почали концентруватися на фізіології людини. З. Фрейд 
писав «Життєва ціль визначається програмою принципу насолоди. Цей принцип домінує в діяльно-
сті духовного апарату з самого початку» [14, 322]. Виходячи з цього твердження, формується про-
тиріччя, коли форма гармонізації відносин людини зі світом наповнюється змістом привалювання 
всебічної насолоди, що може спровокувати конфлікт з навколишнім середовищем та самим собою. 

Проте, потрібно застерегти тих, хто вважатиме, що любов зникає остаточно та безслідно. Во-
на живе в кожному з нас від народження, в кожній хвилині нашого життя, в кожному нашому поди-
ху. Нам потрібно лише віднайти її та спрямувати так, щоб вона відтворювала гармонію в нашому 
внутрішньому та зовнішньому світах. Любов – це шлях досягнення добра, це є діяльність добра, 
засіб реалізації духовної сутності особистості. «Без любові світ не буде щасливим» [7, 137]. Любов 
– перша причина буття та його кінцева мета, поєднання всякої досконалості. Вона є головною зміс-
товною ознакою конструктивних суспільних відносин здатних до подальшого повноцінного розви-
тку. 

Одну з головних ролей в житті людини відіграє прояв цього почуття, як кохання між чолові-
ком та жінкою. Кохання – це крихкий стан души людини, коли вона може впізнати іншу з мільйона 
перехожих як частку самої себе, яка стає найважливішою в її житті. Разом з цим, кохання представ-
ляє собою не просто емоцію чи почуття, а й фактичну здатність людини до життя. 

З давніх часів відомо, що кохання сприяло втіленню «подиху життя», а також і руйнації в 
житті багатьох людей. Так, згадаємо, що саме любовний «трикутник» між Парисом, Оленою і Ме-
нелаєм привів до руйнації славетного міста Троя [9, 11]. Непорозуміння в коханні сприяло виник-
ненню декількох дипломатичних конфліктів і руйнації життя величезного міста-поліса. 

Проте, почуття кохання може і допомагати виникненню конструктивних соціальних перетво-
рень. Так, О. Бузіна, аналізуючи діяльність Б. Хмельницького стверджує, що «Якби поляки не віді-
брали в хазяйновитого Богдана його хутір з карасями та жінку, ні за що б він не вступився за права 
співвітчизників» [2, 125]. Безумовне це доволі сміливе твердження, але навіть в ньому можна знай-
ти крихту раціональної думки так, як приниження найсвітліших почуттів людини може мати доволі 
неоднозначні наслідки для всіх сторін конфлікту. Особиста біда, яка вразила людину та позбавила її 
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права на любов свого світу та жінки, сприяла зміцненню громадської позиції і активізувала дії з ор-
ганізації захисту прав своїх співвітчизників. 

Одним з головних «каменів» зіткнення в існуванні кохання сьогодні є автономність кожного 
учасника сучасних суспільних відносин. Дистанціювання людини від собі подібних звужує «арсе-
нал» можливостей реалізації цього почуття та орієнтує людину на збільшення любові до себе, що 
стає головною формою сучасного світосприйняття. Дж. Фаулз в своїй роботі «Колекціонер» слова-
ми головного жіночого персонажу характеризує цю зміну в людині так: «Він навіть сказав, що ко-
хає мене. А я відповіла, ви кохаєте не мене, а власну любов. Це не любов, це егоїзм. Ви думаєте зо-
всім не про мене, а про те, що ви до мене відчуваєте» [13 ,95]. Подолати цю проблему можна тільки 
відкривши світу один одного та тим самим сформувати новий тип відкритої людини як такої. Сот-
ворити нову форму близькості, в якій кожен з нас зміг би відчути власну важливість та необхідність 
для іншого. Саме тому, на нашу думку, правильніше говорити не про відкрите суспільство, а про 
відкриту людину, яка «відчинена» для нових почуттів, вражень, емоцій та безумовно для нових ви-
пробувань та сподівань на краще. 

Особистісні відносини між закоханими чоловіком та жінкою у будь-кому разі повинні мати 
соціально схвалену модель розвитку. Так би мовити, ідеологію кохання. Інколи, вона може мати 
навіть фактичну монументальну форму. Так, скульптурна композиція В.І. Мухіної «Пролетар та 
колгоспниця» була не тільки красивим символом єднання промисловості та сільського господарст-
ва, а й змістовним образом зразкового радянського кохання, який протягом довгого часу досить 
вдало «експлуатувався» державної пропагандою. 

Сучасне життя потребує втілення більш складних і динамічних образів та сценаріїв реалізації 
цього почуття: «жінки-берегині або амазонки» та «чоловіка-лицаря», чи то «чоловіка-митця» і «жі-
нки-музи». В Україні повинні бути власні персоніфіковані образи ідеальних відносин між чолові-
ком і жінкою. Зазначена позиція має бути реалізована за допомогою соціокультурної підтримки 
людини закоханої. 

Доволі оригінальний досвід реалізації цієї ідеї знайшов своє відображення в кінематографіч-
ній роботі «Orange love», але вона як форма політичної пропаганди не мала значного відклику. 
Українському загалу потрібні красиві та схвальні, або відчайдушні та суперечливі звершення зара-
ди кохання, які були б переконливіші та щиріші, а також гідні для наслідування. 

Сьогодні, наявні змістовні зразки кохання виміщаються виключно формалізованими параме-
трами сексуальної привабливості, які багато в чому навіть небезпечні для репродуктивних функцій 
людині своїми фізичними навантаженнями. Ідеальна сексуальність є фактором індустрії, яка не 
тільки отримує максимум прибутку від продажу спортивного обладнання та біологічних добавок, а 
й формує в сучасному суспільстві культ «змученої дієтами» людини. Все це призводить до поглиб-
лення в неї різноманітних проявів нарцисизму. Відбувається відчуження людини від змістовних 
проявів кохання задля стимулювання процесу споживання. Люди просто не прагнуть любити, це їм 
не потрібно, бо в них є всі можливі матеріальні цінності, які переважають, як на перший погляд 
здається, почуття любові. Зараз навіть подружжя – це вже в більшості випадків діловий союз, або 
просто дві емоційно незалежні один від одного людини, які вирішили продовжити свій рід. 

Крім того, обмеження для кохання в людських відносинах устатковуються за допомогою та-
кого негативного чинника, як страх, а саме – страху любити. Такий стереотип як: «любов – це 
страждання», притаманний свідомості багатьох людей, вимагає від них просто захищати себе від 
проявів депресії та переживань, тому людина просто закриває своє серце від кохання, не хоче про-
пускати його крізь себе. Не аби який вплив на все це має сучасна кінематографія: коли ми дивимося 
сюжети про безмежне кохання, ми автоматично чекаємо «happy end», але що ж трапляється , коли 
за сюжетом його просто немає? Закохані, головні герої, не залишаються разом, розлучаються, або 
летальні результати, ми бачимо не що інше, як страждання, сльози прояви гніву та ін. Тому страх 
перед любов’ю постає перед людиною у вигляді табу, аби не причинити самому собі страждання. 
Проте страждання є не тільки руйнацією гармонії особистого життя, а й засобом переосмислення 
соціального значення почуття любові та відповідальності за зроблений вибір. 

Найбільш важливим проявом цього людського почуття в суспільному житті є любов до бли-
жнього. В цьому випадку, найбільш доцільно, на нашу думку, спиратися на погляди Г. Сковорода. 
Він писав про те, що кожна людина повинна віддати «частину серця світові» [10, 81]. Відтак, ми 
робимо висновок про те, що складовою вказаного прояву любові є бажання самовіддачі по відно-
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шенню до іншого, непереборну потребу примножувати радість, доброту та людинолюбність в су-
часному світі. 

Це унікальний феномен, який відображається в екстраполяції гуманної сутності людини на 
зовні. При цьому, людина відчуває цілісність з усім світом за допомогою примноження гармонії в 
житті інших людей. Таку форму людської взаємодії найбільш доцільно, на нашу думку, називати, 
як cordial relations тому, що саме «соціальне серце» є головним в подібного роду чуттєвих і альтру-
їстичних відносинах. Віддаючи соціальному світу найкращу частку себе, людина ототожнює себе з 
кожною його часткою та відчуває безмежну та гармонійну єдність з усіма. 

Власне так зробив горьківський герой Данко «…високо тримаючи палаюче серце та освітлю-
ючи ним шлях людям» [4, 127] Тут відображається особливість любові до ближнього, яка передба-
чає виключно один вектор. Вказавши своїм «серцем» шлях іншим, людина в любові до ближнього 
не сподівається і не вимагає вдячної відповіді, а задовольняється примноженням добра для інших. 
Тобто, людина гармонізує власне буття за допомогою втілення добрих справ в житті інших, а від-
творившись в них стає єдиною часткою суспільного життя. 

Безпосереднім міжособистісним проявом подібного почуття є дружня любов. В цьому кон-
тексті можна спростувати положення про те, що не буває дружніх відносин між чоловіком і жін-
кою. Доказом цього є наявність таких факторів утримання від фізичної близькості, як моральні об-
меження, релігійні обітниці та надмірна поінформованість про вади друг друга, що не заперечує 
можливість дружби між людьми. Наявність вказаних зовнішніх суспільних регуляторів поведінки 
впливає на формування усвідомлених внутрішніх обмежень, які впорядковують основні морально-
етичні принципи життя людини. 

Любов до друга, частіше за все, ідентично прозора, безкорисна, як і любов до протилежної 
статі. Ти любиш і нічого не вимагаєш, ти чекаєш зустрічі з любимим другом, тобі приємно розділя-
ти з ним свої страждання та радості. Так, все це притаманно і любові між протилежними статями, 
але є ще такий аспект, як тілесний потяг та приємне тепле почуття в серці. Дружня любов не має на 
меті зазначених чинників, але має право на існування. Відтак, прояв дружньої любові це результат 
багаторічної вірної дружби людей, які приймають активну участь в житті друг друга без вимогли-
вості та ідеалізації по відношенню до іншого. 

Проте, любов це не тільки ексцентрична пристрасть чи форма альтруїстичної самореалізації 
людини в світі. Вона є безпосереднім «провідником у життя», першим етапом пізнання безмежного 
світу. Це любов наших батьків. Первісна модель більшої частини сучасних суспільних відносин. 
Вказаний прояв людських почуттів включає в себе два різних полюси: любов батька і матері. 

На думку Е. Фромма сприйняття дитиною материнської любові характеризується такими тве-
рдженнями, як «Мене люблять, тому що я – дитина своєї матері. Мене люблять тому, що я безпомі-
чний. Мене люблять тому, що я красивий, чудовий. Мене люблять тому, що я потрібен матері» [15]. 
В цьому випадку, ми зіткнулися з конструктивним протиріччям. Материнська любов є першою фо-
рмою сприйняття і ствердження людини в оточуючому її середовищі. Вона є однією з головних 
форм взаємодії матері та дитини. Втім, надмірне перенасичення материнською любов’ю призводить 
до того, що людина формує в собі егоцентричну модель світосприйняття в якій увесь світ знахо-
диться в залежності від її примх та капризів. Крім того, активний та спрямований прояв цього по-
чуття може призвести до «привласнення» об’єкту любові. Єдиний вектор енергії любові створює 
внутрішню залежність людини від її «випромінювача» та заперечує необхідність її самовіддачі для 
інших. 

Іншою, більш складною і осмисленою є любов батька. Вона на думку Е. Фромма є «обумов-
люючою любов’ю. Її принцип такий: «Я люблю тебе тому, що ти задовольняєш мої очікування то-
му, що ти виконуєш свої обов’язки тому, що ти схожий на мене» [15]. Завдяки батьковому прояву 
цього почуття до дитини в її свідомості відбувається закладення базових соціальних норм і прин-
ципів, які формують її світогляд та визначають ступень гуманності відношення цієї людини до ін-
ших учасників суспільних відносин. Відбувається руйнація самозакоханості, але любов як така 
життя руйнувати не може. Тобто, ці відносини сприяють очищенню дитини від егоїзму шляхом ус-
відомлення імовірних наслідків від власних необдуманих вчинків. 

У цілому, любов батьків носить подвійний характер так, як дитина є не тільки об’єктом лю-
бові та відображенням балансу батьків між буттям і небуттям, а й активним учасником суспільних 
відносин, який засвоює завдяки цієї сукупності почуттів та дій гармонійне або дисгармонійне 



    КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК                                                                                                       2010 

 168 

сприйняття навколишнього середовища, з яким він іде в «світ». Виходячи з цього, батьківська лю-
бов є важливою запорукою збереження інституту сім’ї в сучасному українському суспільстві. 

Розгляд проявів любові в житті людини був би не повний, якщо не звернути своєї уваги на її 
суспільно-державне відображення. До нього можна внести любов до батьківщини і патріотизм. Во-
ни є елементами екстраполяції батьківської любові на більш значні за розмірами суспільні відноси-
ни. Так, наприклад, розмірковуючи над генезисом формування любові до вітчизни, С.Туркменбаши 
писав, що «Пам’ять пробуджує до життя дух батьків, освітлює пройдений ними шлях, висвітлюючи 
важливі події в їх долі, в долі всіх рідних. У людини повертається здатність відчувати тепло рідної 
землі, покровительство батьківщини» [12]. Тобто, відображення любові батьків та їх вчинків по 
відношенню до дитини стає складовою у формуванні гармонійного і цілісного ставлення людини по 
відношенню до своєї вітчизни. 

Крім того, цей дослідник розрізняє внутрішнє наповнення «соціалізації» подібних відчуттів, 
де «держава – визначення, цінність думки; батьківщина – відчуття, цінність души...»[12]. Спираю-
чись, на цю позицію, та провівши паралель з батьківською любов’ю виникає думка про тотожність 
любові до матері та до батьківщини, які формуються за допомогою відчуттів належності, захище-
ності, турботи і допомоги, що відчуває людина в процесі початку власного життєвого шляху. З ін-
шого боку, любов до батька розвивається крізь усвідомлення власної відповідальності перед інши-
ми, та разом з цим, і перед державою як гарантом забезпечення гармонічної взаємодії в сучасних 
суспільних відносинах. 

Поряд з цим, існує західна модель патріотизму, яка протилежна за своїм змістовним напов-
ненням моделі екстраполяції батьківської любові на суспільні відносин. Д. Шоу стверджує, що 
«Патріотизм: переконання, що твоя країна краще ніж інші тому, що саме ти в ній народився» [18, 
444]. Ця конструкція базується на розвитку егоїстичного патріотизму крізь любов до самого себе. 
Вона пропанує самозакоханість як головну ідею розвитку суспільного життя. Яскравим прикладом 
подібної любові до батьківщини є американський патріотизм. 

Якщо людина не може реалізуватись на теренах батьківщини за різних обставин та тим самим 
втілити любов до неї в життя, то в цієї людини може виникнути почуття ностальгії. Перебуваючи в 
скрутних умовах за межами батьківщини, Т. Шевченко писав: «Свою Україну любіть, Любіть її… 
Бо время люте, В остатню тяжкую минуту за неї господа моліть» [17, 567]. Це твердження визиває 
значний інтерес як за формою, так і за змістом. Багато видавців Кобзаря, відчуваючи певний суспі-
льно-політичний дискомфорт, замінюють фразу «Бо время люте» на «Во время люте» так, як руко-
писи можна трактувати по різному і позитивний вплив на суспільні процеси від останнього варіан-
ту значно збільшується. З іншого боку, в зазначених умовах звернення до альтруїстських духовних 
позицій співгромадян є запорукою подолання припонів на шляху до гармонізації власного життя та 
умов навколишнього середовища. 

Розмірковуючи над усім вище згаданим, ми дійшли висновку, що любов є головним проявом 
якості життя людини, почуттям, яке спрямоване на відтворення цілісності та гармонії в її житті за 
допомогою таких життєво необхідних форм людської взаємодії, як кохання, дружня любов, бать-
ківська опіка, патріотизм, любов до ближнього та багато інших. 

Любов існує в кожному з нас. Ми отримуємо життя з батьківською любов’ю та йдемо з нею в 
світ, вчимося любити оточуючих нас людей та тим самим відчувати найвищу єдність в співіснуван-
ні з ними. Любов є головною сутністю людського буття. Любляча людина щаслива тому, що відчу-
ває власне життя як найвище благо, а того, хто дарує це відчуття як найвищу цінність для себе. Жи-
вучи у цьому світі, ми здобуваємо перемоги або поразки, прямуємо до бажаного успіху, а відчувши 
радість успіху та розділивши його з рідними і близькими, в нас народжується любов до батьківщи-
ни. 

В сучасному світі відбувається принципова зміна векторів в розумінні любові. Вона зміню-
ється від бажання віддати все найкраще в себе людям, до бажання володіти всім світом. Ідея збага-
чення шляхом накопичення матеріальних благ є безпосереднім проявом впливу споживацької мо-
делі організації суспільного життя, що напряму порушує крихкий баланс гармонійної людської вза-
ємодії та сприяє відчуженню людини від любові як головної сутності її буття. 

Посилення індивідуалізації буденного життя сприяє унеможливленню активної людської вза-
ємодії та обмежує можливість відтворення та реалізації будь-яких форм прив’язаності, в тому числі 
і любові. Збільшуючи дистанцію між собою, ми розриваємо ланки єдності зі світом, який нас ото-
чує та залишаємося лише на одинці з власним світом, замінюючи тим самим любов на егоїзм. Ви-
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ходом з цього є виховання нової «відкритої» людина, яка була б здатна віддати частинку свого «се-
рця» світові та тим самим примножити його красу, щирість та доброту. 
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SUMMARY  

This article is the important summary of vital positions of the authors. Man's and female sight on a 
place and role of love in the modern world. In her it is told about examples of a variety of this feeling and 
his influence on human life. To main "heroes" is the man with "open heart", which can live in harmony 
with himself and to give back harmony to the people. 
 

 К. ЭЛЬ ГУЭССАБ 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ XXI ВЕКА В МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩЕСТВАХ 

 
Человечество вступило в XXI век, который можно смело назвать решающим в истории нашей 

цивилизации. Наряду с многочисленными достижениями прошлого столетия, мы принесли с собой 
в новый век целый пакет проблем, которые необходимо разрешить. И если прежде людям приходи-
лось разрешать локальные конфликты и проблемы, то сегодня они сталкиваются с глобальными 
проблемами, которые затрагивают все человечество и для разрешения которых требуется участие 
всех народов мира. Вот почему сегодня ведущие мировые политики не перестают повторять такие 
слова, как “глобализация”, “дезинтеграция” и “экологическая и социальная катастрофы”. Еще в на-
чале лета 1989 года в повестке дня совещания глав “большой семерки” появились такие вопросы, 
как проблемы окружающей среды и климатическая катастрофа. И ответы на эти вопросы люди смо-
гут найти только в том случае, если они будут рассматривать их в глобальном масштабе.  

Глобализация не только открывает перед обществом огромные возможности, обеспечиваю-
щие высочайшую производительность труда, и создает все необходимые условия для переоснаще-
ния производства на базе новейших технологий и развития современных быстродействующих сис-
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тем коммуникаций и средств связи, способствующих формированию единой мировой рыночной 
системы. Это детище научно-технического прогресса выявляет на свет острые проблемы современ-
ного мирового рынка, ухудшает благосостояние социально незащищенных слоев населения и па-
губно сказывается на экологической среде обитания человека [1,116]. А давление глобальной кон-
куренции не позволяет многим политикам и монополистам правильно оценивать опасность ухуд-
шения экологического здоровья планеты в будущем. 

Но, несмотря на очевидное отрицательное влияние глобализации на некоторые стороны на-
шей жизни, этот процесс является неизбежным для современного общества, и поэтому он нашел 
свое отражение в мусульманских священных преданиях, дошедших до нас от Пророка Мухаммеда. 
Существует множество рассказов (хадисов), в которых Пророк Ислама предсказал перспективы 
развития человеческого общества и некоторые из проблем, с которыми ему придется столкнуться. 
Сегодня мы являемся свидетелями правдивости его пророческих предсказаний, связанных с эколо-
гическими и социальными потрясениями, которые переживает человечество, и эти священные тек-
сты не только заставляют нас задуматься над причинами возникновения этих глобальных проблем, 
но и указывают нам на самые эффективные способы их разрешения, предложенные Пророком Му-
хаммедом – человеком, которого американский историк, математик и астроном Майкл Харт обос-
нованно назвал величайшей личностью в истории. 

Но какие проблемы мы должны считать глобальными? Для того чтобы не путать обществен-
ные, национальные и региональные проблемы с глобальными, мы должны определить критерии, по 
которым можно судить о глобальности проблемы.  

Во-первых, эти проблемы должны касаться жизненных интересов всего человечества и каж-
дой личности в отдельности.  

Во-вторых, они должны быть острыми и актуальными и должны выступать как объективный 
фактор существования современной цивилизации.  

В-третьих, они должны объединять в себе социальные и природные явления и отражать об-
щественно-природные и биосоциальные отношения.  

В-четвертых, они должны затрагивать интересы всех стран и народов. Здесь необходимо от-
метить, что только в совокупности эти критерии указывают на глобальность проблемы, поскольку 
каждый из них в отдельности не может быть решающим фактором, хотя между учеными по этому 
поводу существуют определенные разногласия. 

Оценка этих критериев позволяет ясно понять, что пренебрежение глобальными проблемами 
может привести к непоправимым последствиям, которые скажутся на существовании человечества 
в целом и отдельных людей в частности. Вот почему Пророк Мухаммед, принесший человечеству 
мировую религию, предупреждал о возникновении подобных проблем, указывал на их причины, 
подчеркивал обстоятельства, при которых они будут наиболее выражены, и разъяснял, как люди 
могут избежать и разрешить их.  

Теперь перейдем к другому мусульманскому преданию, которое самым тесным образом свя-
зано с глобализацией. В хадисе, переданном имамом Ахмадом в “аль-Муснаде”, сообщается, что 
Абу Хурейра рассказывал, что Пророк Мухаммед сказал: «Судный час не наступит до тех пор, 
пока не появится смута, пока не распространится ложь и пока не сблизятся рынки» [2,57]. 

Мусульманские богословы отмечают, что это предсказание имеет несколько толкований. Во-
первых, рынки сближаются благодаря тому, что люди на разных континентах быстро узнают о по-
вышении или понижении цен на товары. Во-вторых, коммерсанты и бизнесмены быстро доставля-
ют свои товары с одного рынка на другой даже, несмотря на значительные расстояния. В-третьих, 
различия в ценах на товары не велики даже в разных частях света, тогда как в прошлом этого не 
могли позволить себе даже крупнейшие торговцы. 

Все это происходит сегодня благодаря существованию глобальной системы коммуникаций и 
средств связи и формированию мировой рыночной системы. Более 500 действующих спутников 
вращаются вокруг земного шара, переправляя огромные потоки информации из одной части света в 
другую. Более ста миллионов человек имеют постоянный доступ к Интернету, и к ним каждую не-
делю присоединяется еще по полмиллиона, и, как сказал редактор немецкого журнала “Шпигель”, 
лондонскому биржевому маклеру ближе его коллеги в Гонконге, чем управляющий банком в Саут-
гемптоне. 

В другом рассказе (хадисе), переданном имамом Ахмедом в “Аль-Муснаде” и Ат-Тирмизи в 
“Ас-Сунане” сообщается, что Анас ибн Малик рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Суд-
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ный Час не наступит до тех пор, пока не ускорится время. Год будет подобен месяцу, месяц 
будет подобен неделе, неделя будет подобна дню, день будет подобен часу, а час будет подобен 
времени тления головни» [3,320]. 

Известные знатоки мусульманского богословия прошлого столетия ас-Сейид Сабик и Хамуд 
ат-Тувейджри считали, что в этих словах содержится указание на появление средств связи и скоро-
стных транспортных средств, благодаря чему люди теперь могут передавать информацию из одной 
точки мира в другую и преодолевать огромные расстояния за незначительный срок. 
Безусловно, здесь нельзя не упомянуть об автомобиле, который уже давно перестал быть роскошью 
и стал самым распространенным современным средством передвижения. Автомобиль вытеснил все 
другие транспортные средства на большей части земного шара. По словам вашингтонского экспер-
та по транспорту Одил Тунали, «сегодня даже в Китае на велосипед смотрят как на признак отста-
лости»[4]. Ведущие автомобильные концерны Америки, Японии и Европы ведут за китайский авто 
рынок борьбу, напоминающую золотую лихорадку. Индия, Индонезия и Таиланд лишь не много 
уступают Китаю в этом показателе. Это явление нашло отражение в хадисе Абдуллаха ибн Амра, 
переданном имамом Ахмадом в “аль-Муснаде”, в котором сообщается, что Пророк Мухаммед ска-
зал: «Перед Концом света среди моих последователей появятся люди, которые будут ехать 
верхом на седлах, чем-то похожих на ваши большие седла, обтянутые кожей. Они будут ос-
танавливаться у дверей мечетей…» [7,110]. Мусульманские богословы считают, что в этом пре-
дании речь идет об автомобилях, которые займут в повседневной жизни людей настолько прочное 
место, что они будут ездить на них даже в мечети, которые в большинстве мусульманских стран 
находятся почти в каждом квартале. 

Однако появление “островов” глобальной экономики с бурно развивающейся промышленно-
стью, огромным количеством автомобилей и густой сетью новейших коммуникаций сопровождает-
ся активным и в то же время пагубным влиянием цивилизации на земную экосистему. Ожидается, 
что к 2020 году мировое энергопотребление увеличится вдвое по сравнению с 1996 годом, что при-
ведет к увеличению выделения газов, участвующих в парниковом эффекте на 45-90 процентов. По 
прогнозам специалистов, к 2020 году свой вклад в глобальное загрязнение будут вносить миллиард 
автомобилей с выбросом выхлопных газов, уже неподвластным никакому контролю [4]. Однако 
ждать серьезных экологических проблем не приходится. Бури, наводнения и ураганы уже успели 
стать частью объективной реальности, которая является результатом глобального потепления и из-
менения климата. И если в 1980-е годы страховым компаниям во всем мире приходилось компен-
сировать убытки в среднем от пятидесяти природных катастроф, то в середине 1990-х годов эта 
цифра выросла до 125. 

Подобные экологические проблемы также упоминаются в древних мусульманских предани-
ях. В хадисе Абу Хурейры, переданном имамом Ахмадом в “аль-Муснаде”, сообщается, что Пророк 
Мухаммед сказал: «Судный Час не наступит до тех пор, пока не начнутся проливные дожди, 
от которых люди не могут укрыться в глиняных домах» [7,324]. В преданиях также отмечается, 
что эти изменения климата будут носить глобальный характер. В хадисе Анаса ибн Малика, пере-
данном Ахмадом, Абу Йалой и Аль-Баззаром, сообщается, что Пророк Ислама сказал: «Судный час 
не наступит до тех пор, пока не начнутся повсеместные дожди, из-за которых на земле ис-
чезнет растительность» [7,233]. И хотя мировое сообщество уже успело столкнуться с первыми 
предпосылками глобального продовольственного кризиса в 1996 году, когда зернохранилища по 
всему миру содержали запасы пшеницы, риса, кукурузы и других зерновых всего на сорок девять 
дней, мы не можем сказать, что грозное пророческое предсказание, упомянутое в последнем рас-
сказе (хадисе), уже сбылось. Однако, если принять во внимание то, что в различных точках земного 
шара годовые нормы осадков время от времени выпадают за день, что уровень Мирового океана 
постоянно повышается, а на высоте около 1500 метров над уровнем моря в Альпах зимой не остает-
ся лежать снег, то можно не без основания предположить, что многие прибрежные города в недале-
ком будущем могут превратиться в “Венеции”. А если учесть то, с каким усердием развивающиеся 
страны жертвуют своими высокопродуктивными почвами, отводя их под строительство заводов, 
жилых массивов и автострад, то можно сказать, что человечеству действительно угрожает глобаль-
ный продовольственный кризис. С 1960-х годов Япония, Южная Корея и Тайвань пожертвовали 40 
процентами посевных площадей зерновых культур. В Индонезии только на одном острове Ява 
уничтожено 20000 гектаров пахотных земель – площадь, способная прокормить 360000 ее жителей. 
Не отставать от них стремятся и другие развивающиеся страны. А в это время засуха, засоление и 
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загрязнение воздуха продолжают губительно сказываться на плодородности оставшихся пахотных 
земель. И что после всего сказанного может помешать нам предположить, что в середине этого сто-
летия упомянутое нами пророчество не окажется уже сбывшимся? Глобальное загрязнение окру-
жающей среды также является одной из проблем, перед которыми человечество поставила научно-
техническая революция. Безусловно, фраза “загрязнение окружающей среды” не совсем точно от-
ражает суть проблемы, поскольку “загрязнение” может не иметь каких-либо последствий, если эко-
система остается устойчивой и излечивает сама себя. Однако сегодня мы становимся свидетелями 
изменения экосистемы, которое выражается в повышении уровня воды, солнечной радиации и даже 
появлении интродукционных организмов, таких как кролики в Австралии. Еще одним результатом 
глобального загрязнения является появление уродств и прочих врожденных заболеваний. Упоми-
нания об этом также можно найти в мусульманских священных текстах. В хадисе, переданном Аль-
Бухари в “ас-Сунане”, сообщается, что Сахль ибн Саад рассказывал, что Пророк Мухаммед сказал: 
«Перед наступлением Конца света участятся провалы, падения и уродства» [7,120]. Его спро-
сили: «О Посланник Аллаха! Когда же все это произойдет?» Он ответил: «Когда будет много му-
зыкальных инструментов и певиц, и люди сочтут дозволенным употребление вина» [7,135]. 

Врачам уже не приходится удивляться появлению на свет уродов и детей с врожденными за-
болеваниями, но, несмотря на это число городов-кошмаров, которыми пугают читателей со страниц 
газет и журналов, постоянно растет. В качестве примера достаточно привести Нью-Дели, улицы 
которого днем превращаются в дымовые туннели шириной в три и высотой в сотню метров. Город, 
который еще в 1970-е годы сравнивали с садом, сегодня назван одним из министров страны «эколо-
гической черной дырой Азии», которая «совершенно непригодна для проживания». И поскольку 
загрязнители являются антропогенным компонентом абиотической среды экосистемы и приводят к 
ее изменению, то и противодействие этому изменению тоже должно исходить из целенаправленной 
деятельности человека. А это значит, что человек должен взять на себя часть гомеостатической 
функции экосистемы, чтобы компенсировать свое воздействие на природу. 

Однако в мусульманских преданиях можно встретить указания не только на социально-
природные проблемы [5]. Важное место в них отводится всестороннему распространению интерсо-
циальных проблем. Одной из них являются частые войны, которые в XX веке, несмотря на локаль-
ность самих военных действий, стали приобретать глобальный характер, затрагивая интересы всего 
мирового сообщества [6,68].  

В древних мусульманских текстах содержатся указания и на другие глобальные процессы, 
происходящие в современном обществе. Одни из них являются объективными достижениями чело-
вечества, а другие представляют собой проблемы, решить которые мировому сообществу предстоит 
в этом столетии. Социально-природные процессы происходили в мире во все времена, и Пророк 
Мухаммед лишь предупредил своих последователей о том, что в будущем эти процессы будут но-
сить глобальный характер и будут влиять даже на экологическое здоровье окружающей среды. 

Вот почему Коран и Сунна призывают задуматься над целостностью и единством планеты и 
населяющих ее живых существ и обращают внимание на фундаментальные принципы человеческо-
го бытия, подчеркивая ответственность человека за все происходящее на земле. 

Итак, можно выделить такие глобальные проблемы, актуальные для мусульманских стран в 
ХХI веке: модернизация ислама, формирование гражданского общества, политическая стабиль-
ность и соблюдение прав человека, экологическая и продовольственная. 
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SUMMARY 
The article deals with global problems relevant to Muslim societies in the XXI century such as mod-

ernization of Islam, the formation of civil society, political stability and respect for human rights, environ-
mental and food. 

И. А. ПАНТЕЛЕЕВА  
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ ФОРМИРОВАНИЯ  

БИЛИНГВАЛЬНОЙ ОСНОВЫ АНТИЧНОГО СОЦИУМА 
 
Правление Александра Македонского отмечает поворотный момент в истории Европы и 

Азии, оно распространило греческую культуру, создав экономически культурный единый мир от 
Гибралтара до Пенджаба, который был открыт для торговых и социальных отношений, а также ока-
зался под значительным влиянием греческой цивилизации и всеобщего языка. Эллинизм предоста-
вил для греческого образования просторы ближневосточных стран, что наилучшим образом выра-
зилось в завершенности эллинской интеллектуальной революции, стабильности выставленных ей 
принципов, ее готовности облечь свои результаты в абстрактно-общезначимую форму.  

Эллинская цивилизация оставалась долгое время греческой по языку, традициям, и особенно 
по сознанию того, что она имела четко выраженную идентичность. «Достаточно было раскинуть по 
«варварским» землям сеть греческих школ, чтобы нормы и сам язык греческой литературы стали 
бы нормами и языком международного литературного творчества», – отмечает Аверинцев С.С. [1, 
14]. «Проникновение» эллинской культуры в жизнь других народов, доказательство на практике ее 
превосходства заставило представителей различных социумов приобщиться к достижениям грече-
ской цивилизации, выучить греческий язык. В результате ассимиляций «чужих» культур имел ме-
сто социальный национальный феномен «узаконенный» билингвизм. 

Билингвизм не предстает изобретением только лишь эллинизма. Во многих странах люди 
знали и общались как минимум на двух языках (например, египетская, шумеро-вавилонская циви-
лизации). Только в полисной Греции общение происходило с иноземцами, как правило, на грече-
ском. Не будучи двуязычной по определению2, Греция со своими достижениями в сфере культуры 
смогла добиться того, чтобы ее язык стал lingua franca наряду с национальными языками предста-
вителей других культур. 

Обращение к историческому опыту и культурному наследию античности давно стало обыч-
ным для современной науки. Это объясняется общепризнанным нормативным характером античной 
цивилизации, за которой закрепилось определение классической. Количество научных работ, по-
священных разнообразным проблемам античного мира, поражают своим количеством. (Аверинцев 
С.С., Асмус В.Ф., Бычко В.В., Аренд Х., Барт Р., Бек У., Верещагин Е.М., Гайденко П.П., Кессиди 
Ф.Х., Кондильяк де Э.Б., Лосев А.Ф., Ньолинг Дж., Фарб П., Рассел Б., Смит Б., Тронский И.М., 
Хайдеггер М., Шопенгауэр А. и многие другие). При многообразии работ, тем не менее, многие во-
просы остаются за границами исследовательских интересов. Это объясняется многими факторами, 
главный из которых – это неравномерное распределение во времени сохраненных письменных па-
мятников, их количество и типы. Избегая спорных моментов в своих исследованиях, ученые остав-
ляют в стороне многие проблемы, разрешение которых позволило бы пролить свет на интересные 
социальные феномены сегодняшнего дня. Это, прежде всего, касается языковой политики, которая 
определила жизнь античного социума – языковой императив Древней Греции и отношения «чувст-
во-поведение» в Древнем Риме. Процесс формирования билингвальной основы языковой нормы 
латинского языка, культурный контекст, который обусловил этот процесс, личное участие правя-
щей элиты – все это требует осмысления, поскольку дает возможность определить генезис и объяс-
нить принципы современной би/мультилингвальной ситуации в современном мире. 

В связи с этим, цель нашей статьи – проанализировать социальный контекст, который обу-
словил формирование билингвальной основы развития античного социума в III – I вв. до н.э., пока-
зать, что оригинальность языковой политики Древнего Рима определялась зависимостью от грече-
ской культуры, от греческого языкового образца. 

Прежде всего, следует отметить, что именно Рим, а не Греция подготовили условия, которые 
задали специфический характер их отношениям. Жизнь варваров, а римляне не были исключением, 

                                                 
2 Речь идет о греческой языковой идентификации (Эллины-Варвары), которая исключала использование дру-
гого языка в общении. 
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никогда не интересовала греков. Замкнувшись на своей самодостаточной культуре, они не испыты-
вали потребности в «знакомстве» с чужой цивилизацией. Римляне же, как прагматическая нация, 
стали изучать образ жизни греков, они восхитились греческими богами и пересмотрели базовые 
составляющие своих политических институций. А самое главное они в совершенстве овладели гре-
ческим языком. «К концу IV в. до н.э., самый аристократический клан Фабиев, со своими людьми 
известными до сих пор как эксперты этрусских языка и политики, взялись за греческий, греческое 
искусство и инициировали дипломатические отношения с эллинистическим миром» [7, 26]. 

Первоначальные результаты общения с греками не были впечатляющими. Так, согласно ис-
торическому факту, когда Луций Постумий Мегелл излагал сенатские требования за репарацию 
Таренты в 282г. на греческом языке, то получил в ответ только насмешки за свой полный ошибок 
греческий язык. Греки осудили в оскорбительной манере слепое следование эллинской моде. Впо-
следствии инцидент спровоцировал войну [См. 6, 251]. В дальнейшем римляне не могли позволить 
повториться ошибке снова, т.е. стать объектом насмешек. Исторические сведения нам показывают, 
что уже во время переговоров с Пирром проблем с коммуникацией не возникало. 

Интерес и вкус к эллинистической культуре возрастает постоянно на протяжении III в. до н.э. 
Культура и греческий язык ассимилируются очень быстро. Но одновременно в это время начинает 
формироваться эллинизм латинский, который на первых порах был немыслим без греческого. Те, 
которые предопределили его, стали хозяевами мира греческого языка второго столетия. В первом 
же веке до н.э. наблюдается полное проникновение греческого эллинизма в римский духовный мир: 
римская интеллигенция стала постоянно действующими билингвами, а греческий и латинский язы-
ки – национальными языками римской империи. «Впоследствии, различие между эллинизмом гре-
ческим и латинском усиливалось, но, несмотря на наличие политического барьера между ними, 
христианская революция поглотила полностью обоих», – отмечает Момиглиано [7, 22]. 

Интересен тот факт, что, попав под экспансию римлян, греческая культура не потеряла своей 
самобытности, наоборот, получила новое переосмысление и оценку. В составе Римской империи 
греческая культура, распространившаяся по всему Средиземноморью и размываемая контактами с 
другими культурами, могла утратить свое национальное лицо. Однако жизнеспособность вырази-
лась в так называемом греческом возрождении, когда во всех областях культуры происходит воз-
врат к греческим образцам. Все, что было присуще греческой культуры, было перенято римской 
цивилизацией, в той или иное степени «пережито» и унаследовано. Право на жизнь получили гре-
ческое искусство, литература, а главное греческий язык.  

Казалось, что латиняне – римляне, установив протекторат над Грецией в 146 году до н.э., 
должны были в рабочем порядке заставить греков выучить латынь и забыть собственный язык. Но 
тут произошла прямо противоположная вещь: греческий знал каждый уважающий себя образован-
ный римлянин. Более того, в системе национальной идентификации наблюдается явный билин-
гвизм латинского и греческого языков. В результате выигрывает больше всего «варварская» ла-
тынь, которая за счет греческого языка поднимается на более высокий уровень, создавая великие 
произведения на латинской языке.  

Этнолингвистическая жизнеспособность древнегреческого языка оказалась намного сильнее 
латинского. Культурный уровень развития древних греков заставил римлян считаться с ними, а 
язык греческих культурных достояний стал официальным наряду с латинским языком Римской 
Империи. Греческий образец предстает как точка отсчета, как ориентир для культурного поиска 
римлянина, что приводит к эллиномании, предает римской культуре специфический характер.  

Несмотря на то, что литература на латинском языке давно существовала, а римляне обладали 
неограниченной властью на территории Средиземноморья, переселиться душой в мир греческого 
языка оказывалось соблазнительным для этих гордых владык. Причем в глазах самих римлян, ус-
воение эллинской культуры особенно трудно было отделить от перехода к грекоязычию. «После 
ознакомления … с греческими понятиями об искусстве слова было морально невозможно стать ка-
ким-либо иным писателем, кроме писателя греческого тапа. Но стать писателем греческого типа 
для эпохи эллинизма означало – стать попросту греческим писателем» [1, 14]. 

Опосредованность «своего» – «чужим» пронизывает все творчество латинских авторов. Марк 
Аврелий – римский император – был греческим писателем, Клавдий Элиан писал так, если бы он 
был уроженцем Аттики, что не мешало ему даже играть в некий аттический патриотизм. «Порыв 
римлянина к эллинизму настолько силен, что вырывает его за пределы латинского языка», – отме-
чает Аверинцев С.С. [там же, 16]. Все греческое было в моде, древнегреческий язык был для рим-



     2010                                                                                                     КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК 

 175 

лян образцовым языков, грамматика Д. Фракийского была образцовой грамматикой. Все в латин-
ском языке объясняется через призму греческого. Так, при рассмотрении частей речи римские уче-
ные только тогда говорили о различиях с греческими, когда они были слишком заметны. Определе-
ние сходства в типологической характеристике обоих флективных языков способствовало появле-
нию мнения, будто установленные греками грамматические категории, равно как и части речи, яв-
ляются необходимыми и универсальными языковыми категориями для всех языков. 

Желание объяснить грекам римскую политику и сущность римских институций побуждает 
римлян начать переводную деятельность, а римская историография говорит свое первое слово по-
гречески. Влиятельные аристократы города Рима Фабий Пиктор и Цинций Алимент излагают оте-
чественную историю на языке эллинистической цивилизации, превращая римскую аналистику в 
составную часть учености эллинизма.  

Интересен тот факт, что для написания истории Рима использовались существующие грече-
ские источники (например, Dioclès de Péparèthos), где римляне черпали сведения и находили родст-
во с лучшими троянскими семьями. «Очевидно, что римская аристократия беспокоилась о божест-
венных корнях. Греческие предки или троянцы предоставляли им очень важные аргументы, чтобы 
обосновать их политические амбиции» [7, 31]. Даже в латыни римляне находили греческие корни. 
По мнению латинского грамматиста Варрона, Эвандр – сын Гермеса и аркадской нимфы – ввел 
греческий диалект, который в процессе многовековой языковой эволюции стал латинским языком 
[там же, 30-31]. 

Красноречие было политической силой, которая соотносилась с греческим языком и сосредо-
тачивалась в руках аристократической партии. Поэтому римляне перенимали опыт греческих фило-
софов и риторов, которые становятся в Риме людьми с положением. По мнению Красса, «латинские 
риторы были невеждами и воспитывали невежд; только действительно образованному человеку 
можно было без опасения вверить оружие красноречия, и только знание греческого языка открыва-
ло доступ к образованию» [2, 250]. Именно по этим соображениям в 91г. Рим закрыл все латинские 
школы красноречия, оставив только греческие. А «греческий язык стал практически обязательным, 
чтобы поддержать римскую Империю» [7, 32]. 

Римское красноречие – «продукт развития греко-римской культуры, где греки проникают все 
больше в Сенат и удерживают главный офис, одновременно оберегая культурную идентичность, 
где греческий язык – главенствующий» [5, 24]. Данную ситуацию можно объяснить и с филологи-
ческой стороны. На момент соприкосновения с греческой культурой, латинский язык оказался не 
совсем подготовленным. На заре римской литературы латинский язык оставался еще «варварским», 
грубым, неотделанным, непригодным для передачи тонких греческих понятий, что не могло не по-
влиять на проникновение в латинский язык греческих заимствований и греческой кальки. Грече-
ские слова все больше и больше наполняют лексику латинского языка, все дольше расширяют гра-
ни билингвизма, доходящего до дисглоссия. 

Переводная деятельность способствует развитию латинского языка. Так, Катулл перелагает 
элегию Каллимаха на латинский язык на основе, заданной греческим подлинником. Макробий с 
цитатами на латинском языке приводит сразу же грекоязычный оригинал. Чтобы вызвать у образо-
ванного римского читателя живой интерес Вергилий вводит в свои тексты прямые цитаты из Гоме-
ра и других греческих поэтов. Его оригинальность осуществляет себя на фоне буквального, вер-
бального заимствования из греческого текста. В итоге весь облик римской литературы, в общем, и 
поэзии, риторики в частности, становится иной. «Контраст словесного материала двух языков под-
черкивается настолько явной симметрией, что нет возможности усомниться в полной сознательно-
сти приема» [1, 18-19].  

В результате взаимодействия культур, формирования билингвальной базы коммуникации 
двух разных цивилизаций, можно говорить также и о парадоксе, не лишенном иронии. Характери-
зуя эллинскую культуру в контексте римской экспансии, можно говорить о латинском know-how, 
Грек и римлянин меняются местами. Грек приносит дары культуры эллинизма латинскому языку, а 
римлянин, плененный очарованием греческой культуры, продолжает следовать ее традициям. Грек 
Ливий Андроник переводит Гомера, пишет о греческом герое Одиссее по-латыни для римских ин-
теллектуалов. Он учит греческому и латинскому языкам, становится при этом одним их тех «ино-
родцев», кто трудится над превращением латыни в литературный язык (Энпий, Плавт, Теренций, 
Стаций Цецилий). 
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Переводная деятельность, достижение уровня совершенства греческим языком, как и все дру-
гое, происходящее в Риме, были предопределены политическим подтекстом. Другого пути как пе-
реводить свою историю, знакомить со своими традициями и стилем жизни, законами и распоряже-
ниями у римлян не было, поскольку греки никогда не стали бы страстными «читателями» любой 
истории, на любом, кроме греческого, языке. Римская политика «объяснялась» перед греками снова 
и снова. С.Ацилий, А. Постумий Албиний продолжали писать римскую историографию на грече-
ском языке. 

А говоря с греками на их языке, владея им в совершенстве, они осознавали свое моральное 
превосходство. Фламиний, Катулл слыли утонченными знатоками греческого языка. Знание грече-
ского окупалось сторицей: выигрывая в греческих судах, они получали большую прибыль. Так, 
Красс Муциан «мог вести тяжбы на пяти разных диалектах греческого языка, употребляя язык раз-
говорный для истца» [5, 19]. Грюен, подчеркивая уровень овладения греческого языка римлянами, 
пишет, что К. Катул «поразил самих греков, которые признали утонченность и грациозность его 
стиля». А Красс «говорил по-гречески так хорошо, что можно было подумать, что он не знал дру-
гой язык» [6, 259]. Знание греческого и публичное его использование не задевало достоинства рим-
лян. Напротив, незнание греческой культуры рассматривалось как причина для стыда. Как отмечает 
Квинтилиан, официальные лица Рима демонстрировали свою власть, разговаривая на греческом 
лучше, чем сами греки [См. 4, 297-370]. 

Уровень утонченности в употреблении греческого языка был, наконец, достигнут. При этом 
индивидуальное восприятие эллинской культурой всегда отделялось от общественного мнения, 
личное восхищение от дел государственных. Официальная обстановка предписывала для римских 
аристократов, свободно владеющих двумя языками, приемлемость только латыни. Фламиний и Ка-
тон не говорили по-гречески даже в неофициальной обстановке. В политике, особенно во времена 
империи, «политическая мода» ратовала за чистоту государственного – латинского языка. «Это был 
вопрос принципа. Римское предписание требовало употребление латыни. Очарование и шарм эл-
линской культуры не позволяли принизить (уменьшить) мощь и авторитет римской власти» [6, 
267]. Даже использования двух языков, которое широко наблюдалось в быту, обуславливалось от-
ношениями «чувство-поведение». Чувство простых римлян к эллинам лежало в иной плоскости, 
чем поведение с ними. 

В этой ситуации можно говорить еще об одном греческом know-how. В условиях римских 
правил и условностей билингвами могли быть только римляне, они и решали на каком языке им 
говорить: на латыни с переводчиком или на греческом [См. 7, 30]. У греков не было выбора по оп-
ределению. Они либо не знали латынь вообще, и это было частым явлением, либо им запрещали 
обращаться в официальные институции на латыни. Они всегда говорили по-гречески, и только 
римляне решали, нужен ли им переводчик3.  

Принцип «чувство-поведение», отношение «свой – чужой» сохраняются у римлян примени-
тельно к системе латинского языка. Даже воспринимая свое как чужое и чужое как свое, римляне 
сделали то, чего до них никто сделать даже не пытался. Римская литература делает крен в сторону 
формирования своей языковой нормы, не отходя при этом от основ греческого языкового образца.  

В процессе формирования языковой нормы немаловажную роль играет и римский зритель, 
жаждущий зрелищ, и правящая элита, понимающая роль литературного языка в процессе формиро-
вания государственных устоев общества. Обращенный к массовой публике декламационный пер-
фоманс, охватывающий в это время многочисленные жанры, мог быть в Риме только латиноязыч-
ным по простым прагматическим соображениям: зритель не станет смотреть представление на гре-
ческом языке. Этим обуславливается особая роль комедии в становлении латыни как литературного 
языка. Отныне всей римской литературе как целостной системе жанров предстояло развиваться на 
основе своего собственного языка. В то же самое время, наблюдался билингвизм в жанровом пер-
фомансе. Обращение к избранной публике оставалось, как правило, грекоязычным; прагматических 
препятствий для этого не было.  

Свою лепту в развитие литературного языка вносят и правители, и образованные люди. На-
пример, принципиальный характер имело то обстоятельство, что Катон Старший резко повернул 
историческую прозу Рима к латиноязычию. 

                                                 
3 О необходимости присутствия переводчика упоминает Плутарх («Пирр»), Авл Геллий («Аттические ночи»). 
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Но в Риме не все лица знатного происхождения умели владеть хорошо языком латинским; и в 
этом отношении Цицерон в особенности осмеивает невежество Клодия и Антония. А сам он был 
одним из первых, кто овладел мастерством латинского красноречия и боролся за усовершенствова-
ние латинского литературного языка. Как отмечает Зелинский Ф.Ф., цель Цицерона «было – дос-
тигнуть того, чтобы Римляне могли на своем родном языке знакомиться с философскими идеями 
Эллинов и искать в них того утешения, которое находил в них он сам; но результаты его деятельно-
сти далеко превзошли его ожидания: развивая догматы греческих мыслителей на латинском языке – 
и притом тем чарующим слогом, которым он располагал – он приобщил не один только Рим, но и 
весь образованный и стремящийся к образованию Запад к греческой философии, т.е. к философии 
вообще» [3, 6]. 

Следует остановиться еще на одном феномене, обусловленном билингвизмом. Кодифициро-
ванные риторикой и поэтикой нормы греческого языка в образцах греческой литературы подверг-
лись обработке и универсализации со стороны латинского языка, тем самым оторвались от своего 
языкового субстрата и дальнейшего развития. Римская поэзия и риторика в момент своего развития 
являются по сути переводными, они формируются на основе греческих переводов и в последующем 
оригинальном творчестве римских авторов часто облекаются в формы, граничащие с практикой 
перевода.  

«Варварская» латынь дисциплинировалась на греческий лад и вырабатывала свое свойство 
«классичности». Но римской классике, в отличие от греческой, ее классичность не дана, а задана. 
Если по праву первородства греческая культура оригинальна, то римская имеет свойство подража-
тельности. Причем, подражание в сознании римлян – это состязание (ζήλωσιζ) за идеал, поэтому их 
подражательность не вменялась им в вину. Подражание литературному римскому образцу вызыва-
ло нареканий, а подражание грекам – дело безупречное, заслуживающее комплимента как знатоку 
греческого классицизма. 

Отношение «подражание – состязание» свойственно не только для сравнения деятелей рим-
ских и греческих, но постоянное противопоставление осуществляется между римской и греческой 
культурами в целом. Их Гомер – наш Вергилий, Саллюстий – Фукидид, Ливий – Геродот, Цицерон 
– Демосфен, Цицерон – Платон. Данное состязание объясняется еще и тем, что концепции латин-
ского «эллинистического возрождения», как и все ее аналоги (латинский аттицизм), предполагала 
принятие за эквиваленты определенные компоненты греческой и римской традиций. Если грече-
ский аттицист ориентировался на стиль Лисия, то латинскому ритору этого ориентира не было дано 
изначально. Поэтому за эквивалент Лисия как стилиста принимали Катона Старшего.  

В попытке уйти от «варварских» истоков, в борьбе за языковую норму, принцип «состязания» 
был налицо: все, что существует по-гречески, должно существовать и по-латыни. Все в грекоязыч-
ной культуре и языке – непререкаемый факт, в латиноязычной культуре по законам борьбы прини-
мается как непререкаемый императив. Многие поколения образованных людей работали с оглядкой 
на греческий образец, а значит, смотрели на свой язык не только изнутри, как его носители, но од-
новременно как бы извне. Как результат, латынь развивалась искусственным путем, она была соз-
нательно превращена в «инструмент мысли», приспособленным соперничать с греческим языком и 
замечательно точно передавать греческие мысли» [1, 18]. 

Развитие литературного языка как языковой нормы латыни идет через «просвечивание» одно-
го языка сквозь другой, что заведомо немыслимо для греческой литературной нормы. Например, 
если говорить о греческом авторе, то его язык был всегда эстетичен как природная данность. Каким 
бы он диалектом не пользовался, его стиль был непроницаем и замкнут на языковой традиции. Ин-
дивидуальный стиль греческого автора, его стилизация, представляли собой имитацию, максималь-
ную приближенность к подражаемому образцу. Он находится во власти своего родного языка и, 
если автор (например, Павсаний Периэгет) стилизует Геродота, это значит, что он пользуется сло-
варем Геродота, применяет ионические диалектные формы, языковые паттерны того времени.  

Разрабатываемый латинский литературный язык ориентирован на «просторы» греческого 
языка. Когда же римский автор средствами своего языка стилизуют грекоязычные образцы, он сам 
уходит от имитации и «уводит» свою литературу от самой сути эллинского первообраза. Греческий 
образец становится предметом переживания, открывая возможности «историзма, субъективной 
рефлексии и субъективной воли, каких греки не знали и знать не могли. Историзма – ибо взгляда из 
своего языка в мир чужого языка. Субъективности – ибо подхода к собственному языку извне, с 
позиций чужого языка» [1, 19].  
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«Свое» дается через «чужое», отсюда дистанция между латынью как литературной нормой и 
латынью как языком простого населения, внутреннее неприятие чужеродной мысли и стиля. Ото-
рванность от естественных процессов развития языка, даже при всей колоссальной жизненной силе 
литературного латинского языка, обуславливает активное развитие языков этносов, населявших 
территорию Римской империи.  

В заключении отметим, что римляне не научились на ошибках греков, напротив, они на-
столько признавали верховенство греческой культуры, что просто скопировали образец «греческого 
культурного парадокса» – отход от исконно греческого начала и попытка возвратиться в лоно своей 
родной культурной парадигмы. «Когда римлянин отходит от римского прошлого, он делает это, 
чтобы стать адептом эллинизма, но когда он возвращается к римскому прошлому, он и в этом по-
ступает по примеру тех же греков, симметрически воспроизводя их возврат от эллинизма к аттиче-
скому или иному эллинству. В этой напряженной флуктуации между отходом от почвы и возвратом 
к почве, возвратом всегда намеренным и всегда вторичным, возвратом, предполагающим совер-
шившийся отход – вся диалектика духовного самоопределения Рима перед лицом Греции» [1, 18]. 

Сделаем выводы. Эллинская цивилизация создала предпосылки для формирования билин-
гвальной ситуации во многих странах, где Рим не был исключением. Римская экспансия не повлия-
ла на самобытность греческой культуры, наоборот, она получила новое переосмысление и оценку. 
Греческий образец предстает как точка отсчета, как ориентир для культурного поиска римлянина, 
что приводит к эллиномании, предает римской культуре специфический характер.  

В системе национальной идентификации наблюдается явный билингвизм латинского и грече-
ского языков, который имеет свою эволюцию, особенности, и отличается явно выраженным поли-
тическим подтекстом. Принцип «чувство-поведение», отношение «свой – чужой» определяют ла-
тинский эллинизм с его главным детерминантом – билингвизмом. 

Перспективным направлением в дальнейшем изучении этой темы может быть анализ еще од-
ного социального феномена греко-римской цивилизации – формирование языковой нормы латин-
ского языка под влиянием второй волны аттицизма в риторической практике. 
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SUMMARY 
In article the attempt is made to analyze a language situation in Ancient Rome; to show that social 

and cultural contacts of two peoples (the Greeks and the Romans) caused simultaneous functioning of two 
languages to be predetermined by bilingual context of antique society’s development; to prove that forma-
tion of literature norm of Ancient Rome was connected with imitation of the Ancient Greek sample. 

 
Т. В. ЖУРАВЛЬОВА  

АВГУСТИНІВСЬКА КОНЦЕПЦІЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ЧАСУ  
ЯК ПРОЯВ ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ ДУШІ 

Інтерес до проблеми часу завжди залишався актуальним хоча змінювалися підходи до про-
блеми та загальний контекст дослідження. Не стало виключенням і сьогодення, з його поліфонічні-
стю, прискоренням соціального ритму діяльності та зростанням швидкості зміни подій, що значно 
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вплинуло на формування сучасної “кризи ідентичності”. А це, звичайно, вимагає нових досліджень 
у царині філософської антропології, для якої фундаментального значення набуває реальна людська 
життєдіяльність, себто проблема соціального ритму та осмислення часу в процесі самоконститую-
вання особистості. Тому дослідження трансцендентально-антропологічної концепції часу, започат-
кованої Августином, як суб’єктивного прояву Духу в душі, є необхідним для визначення витоків 
філософсько-антропологічної традиції розуміння темпоральності.  

Треба зазначити, що тема часу в зарубіжній філософії постає в онтологічному та філософсь-
ко-антропологічному аспектах, тоді як вітчизняна філософська думка не розмежовує онтології та 
антропології. Вона досліджує теоретико-методологічну проблематику концепції А.Бергсона, здійс-
нює системний аналіз засадничих методологічних принципів феноменології Е.Гуссерля, вивчає 
спадщину Ж.-П.Сартра та переймається проблемою людської особистості. Світоглядно-
методологічні та гуманістично-екзистенційні виміри людського буття розробляють представники 
Київської світоглядно-антропологічної школи, започаткованої В.І.Шинкаруком: Бичко І.В., Табач-
ковський В.Г., Кримський С.Б., Попович М.В., Лой А.М., Горак Г.І.. Водночас треба відмітити, що 
цілісного погляду на антропологічну проблематику і, зокрема, на феномен часу не було, поскільки 
філософська антропологія базувалася на основі діяльнісного підходу (Яценко А.І., Іванов В.П.).  

Починаючи з трансцендентально-антропологічної концепції часу Августина, як 
суб’єктивного прояву Духу в душі, його послідовники (Ф.Брентано, В.Дільтей, Е.Гуссерль, 
А.Бергсон) продовжують працювати у царині чистої суб’єктивності. Гуссерліанську концепцію ча-
су продовжують Гайдеггер, Ж.-П.Сартр та Мерло-Понті. Своєрідні розвідки у царину часу та нової 
темпоральності (“трансенції”) здійснили представники постмодерністської традиції: М.Фуко, 
Ж.Бодрійяр, Ж.Дельоз, П.Рікер, Т.Еріксен.  

Мета даної розвідки полягає в тому, щоби здійснити аналіз трансценденталістської конце-
пції часу Августина як витоку філософсько-антропологічної традиції розуміння людської темпо-
ральності. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: порівняти августи-
нівський теологічний контекст трансцендентально-антропологічної теорії часу та психологічний 
підхід до проблеми часу в Плотіна; розглянути час як трансцендентальну структуру в переживан-
ні особистості; розкрити значення поняття семіотичного часу в Августина для сучасного інтер-
текстуального аналізу. 

Спадщина Августина – це скарбниця думок, що стала не лише перехідною ланкою поміж ан-
тичністю та середньовіччям, але продовжила свій вплив на філософську рефлексію наступних епох, 
зокрема, на філософсько-антропологічну проблематику. Августин уперше вводить у християнську 
теологію термін “особистість” як три іпостасі чи “смислові прояви” Особистості Бога (Пам’ять, Ін-
телект та Воля). Саме суб’єктивні прояви Духу в душі, у процесі складного внутрішнього діалогу 
поміж людиною та її Творцем, забезпечують пам’ять, інтуїцію та передчуття. У “Сповіді” Августи-
на вперше зазвучала проблема людини не як абстрактної сутності, а як особистості з її конкретними 
станами душі, здатної вірити, переживати та пізнавати – вести внутрішній діалог із Богом. Усвідом-
лення знімає протиріччя поміж людською та божественною волею, в результаті чого особистість 
реалізується тою мірою, якою у ній проявляється сакральне, що удосконалює людську самість. 
Особистість Августина – це стан душі, переповненої сумнівами та сподіваннями, це боротьба, що 
відбувається у свідомості автора. Тоді як, наприклад, у Плотіна, котрий також звертався до внутрі-
шнього світу нашої душі, конкретна особистість виключається зі сфери його інтересів. Віра стає для 
Августина способом розуміння – філософування у вірі, що розв’язує внутрішню драму особистості, 
котра одночасно є і спостерігачем, і тим, за чим здійснюється спостереження. Оскільки віра це пре-
рогатива конкретного розуму, конкретної особистості, яка прагне істини, вона стає реальним 
зв’язком поміж Істиною (Богом) та людиною. Фундаментальну роль у конституюванні особистості 
відіграє час, який Августин ототожнює з думкою, і який є трансцендентальною структурою у пере-
живанні особистості, поскільки він є представником сакральної вічності, що відкривається людині 
через присутність в її душі божественного першообразу. А думка відносить час до вічності, впису-
ючи людську душу в сакральний вимір. 

Таким чином, Августин уперше здійснює психологічне тлумачення часу, започатковуючи 
трансцендентально-антропологічну традицію філософування, яка розглядає час у межах 
суб’єктивного переживання (самосвідомості чи внутрішнього стану душі). Особливого значення 
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набуває сама особистість, яка має відношення до будь-якого почуття та наміру. Час існує лише в 
духовному світі людини і структурно пов’язаний із пам’яттю, увагою та очікуванням.  

Містичне вчення Плотіна зміщує акцент на “духовне”, виключаючи зі сфери інтересів автора 
матеріальний та чуттєвий світ як неістинне буття, що прив’язує душу. Це була спроба, з одного бо-
ку, захистити душу від агресивного зовнішнього світу, а з іншого – заклик до пробудження людсь-
кої душі в іншому світі – істинно сущому. Таке сходження через духовне напруження є сенсом 
людського життя, її зближенням із Богом. Антропологічний аспект концепції Плотіна, проявляється 
через “екстаз, тобто вихід індивідуального духу зі стану обмеженості, отримання простоти і єднос-
ті, подібних до єдності Божества, остаточне злиття з останнім”[1, 124] і, як результат, практична 
моральність людини. Треба зазначити, що Плотін першим розглянув проблему народження часу 
через внутрішню активність Душі та її прагнення до самостійного існування. Для нього Душа, як 
реальний початок “іншого”, нерозривно пов’язана з часом, власне, “спочатку вона сама стала часом, 
який замінив вічність”[2, 129], а вже потім вона віддала видимий світ, що постійно змінювався у 
власність часу, споглядаючи нескінченну зміну явищ. “Час, – пише Гайденко П.П, – укорінений у 
душі, є якби самою протяжністю світової душі, що не втрачає від свого космічного характеру і 
не стає чимось суб’єктивним” [3, 128]. Душа має дві частини: одна – духовна, спрямована до Духу, 
інша ж відрізняє її від Духу та визначає особливість і самостійність її змінного (часового) існування 
у нижчих планах буття – це споглядання, “чиста духовна діяльність”, а не безпосередня участь. Ін-
дивідуальні ж душі, перебуваючи у нижчому плані, здатні звертатися до вищого, як і людські душі, 
що своєю кращою частиною залишаються у “царстві Духу”. Світова Душа –це “місток” поміж чут-
тєвим та умосяжним світом, який і створює всі наступні стадії буття (тобто час) та, завершуючи 
коло, повертається до своїх джерел, але, тим самим, повертає людську душу (“духовний мікро-
косм”) від зовнішнього до внутрішнього у нас (іншого). Це творчість як форма буття Душі. А “час є 
продуктом споглядання, нерозривно пов’язаним із Душею, як і вічність нерозривно пов’язана з 
умосяжним світом”[2, 108]. Оскільки ж Душа – це час, а наша душа – її прояв, людська душа має 
певне відношення до часу, сходячи від множини до єдності у Лоні Єдиного. У сходженні людська 
душа повертається у Лоно, а вже потім, маючи внутрішній творчий потенціал – активність, віддає 
її, як власний “авторський” час, у власність часу рухомого світу. Таким чином, час стає і виміром 
життя Душі, що розгортається у постійних змінах, і здійснює внутрішню метаморфозу нашої душі. 

 П’єр Адо розглядає духовний світ Плотіна як наше глибинне “Я”, яке у процесі сходження 
створює саме себе, свій “авторський” час. Отже, сходження для Плотіна – це заклик до “внутрі-
шньої метаморфози” – єдності з самим собою, ідентичності (“втечі єдиного – до Єдиного”), яка, 
“співпадаючи з вищим рівнем напруги та єдності”, викликає “метаморфозу уявлень про зовнішній 
світ”[4, 32], а це, у свою чергу, змінює світ у цілому – конституює “новий” час світу, як прообраз 
ідеальної вічності, через психічну активність нашої душі. Отже, час у Плотіна – це рух через май-
бутнє до вічного, як світової Душі так і людської душі, її вищої частини, котра завжди спрямована 
до вічного. Роздуми Плотіна – це найбільш продумана концепція часу у неоплатоніків і за своєю 
глибиною перевершує багато з того, що з цього приводу було сказане у нові та у новітні часи і мо-
же пролити додаткове світло на ті питання, які хвилюють нас сьогодні. 

 Якщо Плотін, введенням поняття “життя душі”, відкрив можливість психологічної конце-
пції часу, то Августин здійснив поворот до психологічної трактовки проблеми часу. “Сповідь” ста-
ла результатом першого етапу його творчості, етапу пошуку, сумніву, коливань та стурбованості 
власним “Я”. Августин уперше аналізує час у зв’язку з душевним життям індивідуальної душі: її 
особистим відношенням до певного факту, а не до самого факту як такого, її почуттями та наміра-
ми. І саме його власна душа, в якій віра стимулює розум, прагне істини (тотожньої Богу) через від-
критість Бога людській особистості. Його посилання на вічність пов’язане зі співвіднесенністю ча-
су та вічності. Він “посилається на вічність лише для того, щоби сильніше підкреслити онтологічну 
недостатність, характерну для людського часу” [6, 15], поскільки пізнання Бога, як і чуттєве та інту-
їтивне пізнання, потребують божественної присутності. І саме час стає репрезентантом Бога у душі 
індивіда – істинним початком змінного часу виступає вічність (Бог), яка, навпаки, тільки і здатна 
“перебувати” і яка, як позачасовий Бог, була до створення світу (онтологічна основа світу), у той 
час як самого плинного (“тварного”) часу ще не було. Змінний характер часу проявляється у по-
стійній зміні миттєвостей, що зникають, а значить не існують у “тепер”, “тоді як у вічності зовсім 
немає наступності, все разом триває тепер [7, 220].  



     2010                                                                                                     КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК 

 181 

Із вічного «тепер» – актуально нескінченного, для якого немає ні минулого, ні майбутнього, 
розгортається світ із його минулим та майбутнім, що постійно перетворюється у нескінченно малу 
величину (“зникаюче існування”) – мить чи межу. І саме ця “межа” – позачасовий момент “тепер”, 
поєднує час із вічністю. Тобто, час і вічність подібні – мають протяжність, але різну: безмежну та 
рівну нулю.  

 Августин підходить до проблеми часу апоретично, тобто у його роздумах постійно звучить 
скепсіс через усе нові і нові апоріїї, що виникають у процесі міркувань, які він вирішує за допомо-
гою “операції аргументування”, відкидаючи скепсіс (нерозуміння чи вагання). Головна апорія – це 
апорія існування та міри часу. Наприклад, теза Августина щодо можливості існування минулого, 
якого вже немає та майбутнього, якого ще немає, але: “якби ніщо не проминало, то не було б і ми-
нулого часу; якби ніщо не наставало, то не було б і майбутнього часу; й якби не було нічого, то 
взагалі б не було часу теперішнього” 7, 222]. І продовжує міркувати далі: “І сам час теперішній, 
якщо б він був завжди теперішній і не пропадав у минувшину, то не був би вже часом, а був би віч-
ністю” [Там само]. Але де? та як? існує час. Те, що проминає – не існує, отже вимірюванню підля-
гає лише теперішнє з його протікаючим часом, але “вимірювання передбачає міру, протяжність пе-
вної величини, а речі, проходячи через теперішнє, не затримуються у ньому більше ніж на одну 
мить, втікаючи у минуле, у небуття”[7, 295]. Таким чином, вимірюємо ми не звуки, а враження, які 
залишаються від них у нашій душі. Враження стають саме тим еталоном, який оцінює інші вражен-
ня та переживається слухачем чи спостерігачем у наявному бутті, і визначаються Августином як 
пригадування, споглядання та очікування, які дійсно існують у душі, у теперішньому теперішньо-
го. І наша здатність до вимірюваня часу повністю залежить від нашого духовного сприйняття, від 
змісту духу, який стає мірою часу. Інструментом вимірювання часу стають три дії нашого розуму: 
“він очікує, зосереджується, пам’ятає, аби те, що він очікував, перейшло через те, на чому він зосе-
реджувався, у те, що він пам’ятає” 7, 234]. Таким чином, хоча сама по собі теперішність не має 
протяжності, але триває увага, яка і стає, на думку Августина, тим чинником, який вимірює час – 
розгортає мить у тривалість. Таким чином, через думку людська душа, тобто час, торкається вічно-
сті, а божественне виводиться з небуття у буття, так як час і вічність мають спільну мить – “тепер”. 

 Існування часу стверджує наш мовний досвід, коли ми дійсно розуміємо про що йдеться, го-
ворячи: це було, чи буде, чи є зараз. Проблема негативного сприйняття часу виникає у момент 
спроби пояснити його існування, про що говорить відомий уривок із “Сповіді”: “Коли мене ніхто 
про це не питає, я знаю, що таке час; але коли я хотів би пояснити це – ні, не знаю” [7, 222]. Але 
парадокс підкреслює і сама мова, коли виникає ситуація неможливості примирення дієслів “прохо-
дити”, “бути” та прислівників “більше ні”, “іще ні”, “не завжди”. Як же тоді вимірюється те, що не 
існує? Так один парадокс – буття та небуття часу, породжує інший парадокс, парадокс міри часу. 
Таким чином, наша мова, все-таки, визнає існування часу, але лише як факт його вимірювання че-
рез поняття “довгий час”, “короткий час”, наближення майбутнього чи віддалення минулого. 

 Тому час для Августина – це не дещо об’єктивне, що існує “ззовні”, а три “розумові функції” 
[9, 52] – пам’ять (теперішнє минулого), увага (теперішнє теперішнього) та очікування (теперішнє 
майбутнього). Таким чином Августин надає місце для існування теперішніх “часових властивос-
тей” – це душа, визначена ним як praesentia чи внутрішня множинність теперішнього, що і здійс-
нює розширення теперішнього, яке ми визначили спочатку лише як плин часу. Так виникає ідея 
відношення, розтягненого поміж очікуванням, пам’яттю та увагою, ідея потрійного теперішнього – 
теперішність чи єдність присутності минулого, присутності майбутнього та присутності теперіш-
нього.  

Роздуми Августина про потрійне теперішнє приводять нас до дослідження “початкової ча-
сової структури дії”. Рікер трактує це таким чином: “Теперішнє майбутнього? Відтепер, тобто 
починаючи з даного моменту, я зобов’язуюся зробити це завтра. Теперішнє минулого? Зараз я маю 
намір це зробити, бо якраз подумав, що... Теперішнє теперішнього? Зараз я це роблю, тому що саме 
зараз я можу це зробити: реальне теперішнє дії засвідчує потенційне теперішнє здатності до дії та 
конституює себе у теперішньому теперішнього” [10, 75]. Отже, пам’ять, очікування та увага кон-
ституюють не лише структуру потрійного теперішнього, яке своєю протяжністю визначає людсь-
ка душа, але також є “трьома часовими структурами дії”, які лише й роблять можливим наратив. 

Феномен, який обирає Августин для дослідження сутності часу, особливий, – голос. Його зву-
чання це не зовнішній об’єкт та його переміщення, його протяжність зберігається у нашій пам’яті. 
У книзі ХІ, параграф 28, 38, який вважається перлиною “Сповіді”, Августин розглядає взаємодію 
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пам’яті, очікуванння та уваги, як дію, яка скорочує очікування та продовжує пригадування: “Я зби-
раюся проспівати знайому пісню; поки я не розпочав, моє очікування націлене на неї у цілому; коли 
я починаю, то тою мірою як очікування відкидається у минувшину, туди ж націлюється і моя 
пам’ять. Сила, вкладена у мою дію, розтягнена поміж пам’яттю про те, що я сказав, та очікуванням 
того, що я скажу. Моя ж увага зосереджена на теперішньому, через яке проходить майбутнє, щоби 
стати минулим. Чим довше та далі рухається ця дія, тим коротшим стає очікування та все довшим 
пригадування, поки, нарешті, очікування не зникає зовсім: дія завершується, вона тепер повністю у 
пам’яті” [7, 234]. Отже, дух чи його intentio – це сила, яка вкладена у мою дію, “розрив”, що ство-
рюється поміж пам’ятю та очікуванням. І чим більше дух стає intentio, тим більше він зазнає disten-
tio”. 

 Якщо пам’ять – це сприйняття образу-відбитку, який співвідноситься з речами у минулому 
та у теперішньому, і вже “не проходить”, а “перебуває, залишається” у пам’яті, то очікування це 
перед-сприйняття у теперішньому, завдячуючи якому лише і можуть відбутися майбутні події. 
Образ в очікуванні – причина майбутніх речей. Це “образ-знак”, який і вже є (як передбачення) і 
його ще немає. Таким чином, розширюючи теперішнє через взаємодію пам’яті та очікування, Ав-
густин, знову-таки, вирішує апорію міри – душа “розтягується” по мірі того, як вона “напружуєть-
ся”, зводячи протяжність часу до distentio animi. Три дії нашої душі: пам’ять, увага та очікування 
здійснюються у теперішньому, яке стає активним через активність духу, який напружується в очі-
куванні, пам’яті та увазі. Активізація духу, що відбувається у момент, коли Августин збирається 
заспівати, також відбувається й у будь-якій нашій дії протягом людського життя, як і у загальній 
історії, де без “розриву”, який постійно здійснюється всередині потрійного теперішнього, протя-
жність, як і її пізнання, не буде можливою.  

Аналіз Августином семіотичного часу – це проблема зворотності часу (“стріли часу”). Гімн 
це певний текст, а “будь-який текст це сигнал, що передає інформацію і тим самим зменшує, вичер-
пує кількість ентропії у світі. Таким чином, оскільки будь-який предмет реальності у нашому світі 
змінюється у часі у бік збільшення ентропії, а текст її вичерпує, то можна вважати, що сам текст 
рухається у часі у протилежному напрямку, у напрямку зменшення ентропії і накопичення інфор-
мації” [11, 15]. У нашому випадку, увага є певною реальністю, яка у своїй спрямованості до майбу-
тнього, зменшується, поки не зникає зовсім, у той час як пригадування, будучи постійним накопи-
ченням інформації через усе нове і нове прочитання минулого, пропорційно зростає. “Зосередження 
існує у теперішньому, відсилає майбутнє у минуле; зменшується майбутнє – зростає минуле; коли 
зовсім зникає майбутнє – все стає минулим” [7, 233]. Отже, наша душа – це час, який ми вимірюємо 
через структуру потрійної дії душі чи наш власний текст, який ми маємо прочитати протягом жит-
тя, збільшуючи кількість інформації про себе для нащадків, і тим самим, як би зменшуємо власне 
руйнування у часі (ідея культурного безсмертя).  

У контексті інтертектуального аналізу, зокрема апелятивної функції тексту (Якобсон), «Спо-
відь» Августина є письмовим свідченням, що розраховане на велику кількість тих, хто прийде «по-
тім», хто вийде за межі того, що читається зараз. Вийде за межі «авторської сповіді» й почне писати 
сам, не ховаючись за текстом Августина, а стаючи власним текстом-становленням.  

 А тепер, власне, можна визначити ту особливу роль, яку Августин надає силі пам’яті. 
Пам’ять здатна зберігати будь-коли сприйнятті образи, перетворюючи їх множинність у єдність, а 
така здатність притаманна також людському розуму. Отже, розум та пам’ять – споріднені: “Скільки 
зберігається у пам’яті уже відомого, того, що завжди під рукою... Коли ж я перестаю викликати йо-
го у пам’яті бодай на короткий час, то воно знову занурюється кудись у глибину, мовби у найвідда-
леніші закутки. Отже, треба, щоби думка відшукала його, начебто воно нове, витягла знову звідти, 
бо ж воно не має іншого місця, де б затриматися, і його знову треба збирати разом, щоби можна 
було пізнати. Звідси і слово cogitare... Розум володіє цим дієсловом, оскільки саме у ньому здійсню-
ється збирання, зведення в єдність, а це і називається міркуванням” 7, 181]. Дієслово cogitare озна-
чає думання, збирання думки, яке відбувається виключно у дусі. Таким чином, із одного боку, 
пам’ять зберігає все, що будь-коли було у душі, а з іншого – “на відміну від розуму пам’ять завжди 
пов’язана з можливістю забувати, тобто, втрачати, – на час чи назавжди – те, що у ній міститься” 5, 
135]. Але здатність забувати це і позитивна характеристика пам’яті, так як час від часу їй необхідно 
“звільнитися від змістів, неактуальних у даний момент, оскільки об’єм актуально присутнього у 
свідомості не безмежний. Але у пам’яті – і це найбільш недосяжно – зберігається забуте!” [5, 135]. 
Новий пошук забутого здійснюється, знову-таки, у пам’яті до повної його ідентифікації з тим, що 
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ми шукаємо та знаходимо як факт пригаданого забутого. Тобто, Августин показує, що між свідомі-
стю та несвідомим існує дуже прозора межа, яка зникає разом /та в акті пригадування. 

“Сповідь” Августина є прикладом філософування у теологічному контексті та грунтовним 
викладом суб’єктивної теорії часу, яка мала подальший вплив на сучасну філософію. Християнська 
традиція – це особисте відношення до особистості Бога, коли значимим символом виступає внутрі-
шній світ людини, її душа, яка і здійснює зв’язок із трансцендентним Богом. І “Сповідь” Августина 
– це звернення душі до Бога, це пошук основи власної особистості через підтримку та погодження 
своїх думок із вищою Особистістю.  

Якщо Плотін відкриває можливість психологічного підходу до проблеми часу та вказує на 
сутність часу, а не на роль індивідуальної душі, то Августин уперше здійснює аналіз часу в зв’язку 
із людською суб’єктивністю; атараксія, як плин часу з майбутнього через теперішнє до минулого чи 
незворушність, стан душевного спокою, до якого має прагнути людина, якісно змінює внутрішній 
стан людської душі; час можна визначити як трансцендентальну структуру в переживанні особис-
тості; час має відношення до подій людського життя і, як репрезентант присутності першообразу 
Бога у бутті індивіда, вписує особистість у сакральний вимір. Таким чином, трансцендентальний 
контекст августинівського розуміння часу стає основою для європейської філософії і, зокрема, для 
філософської антропології М. Шелера та феноменології Е.Гуссерля, Мерло-Понті, Ж.Поля Сартра 
та М.Гайдеггера; його «Сповідь» стає об’єктом дослідження для інтертекстуального аналізу, зокре-
ма, аналізу функцій інтертексту. 

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Александрова А. В. Отчуждение как форма развития культуры. К.: Саватас, 1996. – 194 с. 
2. Плотин. Эннеады. Соч. Т.1. К.: «Уцимм-пресс», 1995. – 395 с. 
3. Гайденко П.П.Современный экзистенциализм. М.: «Высшая школа», 1966. – 268 с. 
4. Адо П. Плотин или простота взгляда.\ Пер.с фр. Е. Штофф. –  М., 1991. – 141 с. 
5. Гайденко П.П. Время и вечность: парадоксы континуума\\ Вопросы философии. – 2000. - №6.   
6. Рикер П. Человек как предмет философии \\ Вопросы философии. – 1989. - №2.  
7. Августин Блажений. Сповідь \ Пер. з латини Ю. Мушака. – К.: Основи, 1996. – 319 с. 
8. Августин Блаженный. о Граде Божием. Творения: В 4-х т., Т.1: Книга XVІ-ХХІІ. – К.: «Уцимм-

пресс», 1998. – 586 с. 
9. Коплсон Ф. История средневековой философии \ И. Борисова (пер.с англ.) – М.: Энигма, 1997. –

521 с. 
10. Рикер П. Время и рассказ. В двух томах. Т.2. Интрига и исторический рассказ. – М.; СПб.: Уни-

верситетская книга, 1998. – 313с. – (Книга света). 
11. Руднев В. П. Прочь от реальности. М.: Аграф, 2000. – 432 с. 
12. Мамардашвили М. Необходимость себя \ Лекции. Статьи. Философские заметки. – Изд-во «Ла-

биринт», Москва. – 1996. – 432 с. 
SUMMARY 

In this investigation author analyses transcendental-anthropological conception of Augustin’s time 
as a source of the feature philosophically-anthropological tradition understanding of the temporal. The au-
thor demonstrates that subjective manifestations of spirit in the Soul are search of the basis of one’s per-
sonality. The time is transcendental structure in the experience of the personality.  

 
І. І. КАПРІЦИН  

РЕЛІГІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ 
 

Релігія займає вагоме місце в житті людини і суспільства, особливо помітно це в пострадян-
ському, ідеологічно кризисному суспільстві, в якому ще два десятки років тому «релігія була пере-
житком минулого», а зараз відзначається інтерес до суспільної ролі релігійної свідомості, чи то в 
питаннях культури, державності або моралі, з одного боку, чи у відношенні до вітчизняної філо-
софської спадщини (Г.Сковорода та інш.), яка часто мислилася в релігійних категоріях.  

Із загальним переходом європейської цивілізації до ідеалів лібералізму, виявляються тенден-
ції перегляду відношення до просвітницьких традицій європейської культури. У тому числі пере-
глядається відношення до релігії. Реальністю сьогодення України та інших пострадянських країн 
стали репортажі з урочистих богослужінь з присутністю на них перших осіб держави, які донедавна 
акцентували свій атеїстичний світогляд. Це й не дивно, не вперше в історії роль релігії посилюєть-
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ся, чи занепадає. Із руйнацією радянських ідеалів, релігії знову делегуються суспільно-регілятивно 
функції, які були секуляризовані на початку ХХ сторіччя. 

На тлі системної кризи європейської культури, що виявляється в зниженні рівня довіри до на-
уки, як засобу вирішення всіляких цивілізаційних проблем: політичних, економічних, екологічних і 
інших, посилюється інтерес до ірраціоналістичних доктрин. В свою чергу, релігія та ірраціонально-
містичні вчення широко запозичують науковий понятійний апарат, навіть посилаються на наукові 
дослідження, які, нібито, підтверджують їх правоту. Такі маніпуляції формально роблять їх науко-
подібними і певним чином «наукоємними» явищами. У висновках методологів науки [7;8] та вітчи-
зняних філософів [1,275] релігія представляється як рівноцінна науці форма збагнення дійсності, 
яка доповнює наукові положення спираючись на свої специфічні пізнавальні можливості. Таким 
чином, вочевидь відбувається руйнація монополії науки на істину.  

Але ж вимушено доказова позиція релігії, завдяки якій відстоюється право на існування віро-
вчення в сучасному сциєнтизованому суспільстві робить і релігію наукоподібною. Вказана спрямо-
ваність на зняття протиріч між релігією і наукою веде до вихолощення змістовної частини релігії – 
віри в Бога. Наукоподібне богопізнання, наприклад, полягає тепер в роботі з інтерпретації тексту на 
підставі логічних процедур. Релігійна віра, будучи алогічною за своєю природою, в тексті об'єктив-
но представлена бути не може і як об'єкт не розглядається. Таким чином, в релігії сакральна «трем-
тливість» поступово витискається чіткістю логічних висновків. Релігія стає такою ж «холодною», 
розсудливою як і об'єктивна наука. 

За різними даними, в полі зору науки знаходиться близько п'яти тисяч релігій. Відносно по-
ходження і значення терміну «релігія», дослідники виділяють три основні версії етимології цього 
слова. Це варіанти римського мислителя Цицерона, християнського апологета Лактанція та інтер-
претація Блаженного Августина. За Цицероном, термін походить від латинського religere — «йти 
назад, повертатися, знову читати, обдумувати, збирати, споглядати», що, на наш погляд, характери-
зує релігію як поглиблені споглядальні роздуми про минуле. Лактанцій вважав, що слово religio по-
ходить від латинського дієслова religare — «в'язати, зв'язувати, прив'язувати, сковувати». Ця інтер-
претація стала християнською традицією. Бл.Августин  вважав, що слово «релігія» походить від 
дієслова reeligere, в значенні «возз'єднувати», і сама «релігія» в його інтерпретації  означає возз'єд-
нання, відновлення колись втраченого зв’язку між людиною і Богом.  

Таким чином, ми спостерігаємо заміну первинного значення слова, накопичення ним дещо 
нового соціального змісту. За свідченням французького мовознавця Э. Бенвеніста, religio, «благоче-
стя, благоговійність», спочатку було суб'єктивною схильністю до рефлексії, що була пов'язана із 
релігійним страхом. Вочевидь, під «релігійним страхом», автор має на увазі постійне очікування 
армагедону в перші сторіччя розвитку християнства. Інтерпретація християнами поняття «religio» 
за допомогою religare «зв'язувати», вважає Э. Бенвеніст, «історично невірна»: religio стає «зобов'я-
занням», об'єктивним зв'язком між віруючим і його Богом [3,394]. 

На сьогоднішній день відомо більше 250 визначень «релігії» і зважаючи на підвищення інте-
ресу до релігії, як регулятора соціальних стосунків, кількість дефініцій продовжує множитися. В 
зв'язку з цим, актуальним стає усвідомлення сутнісних, специфічних рис релігійної свідомості та 
релігійної культури.  

Які ж чинники є визначними у віднесенні будь якого явища соціальної дійсності до релігій-
них феноменів. Релігієзнавець С.А.Токарев, аналізуючи історичні класифікації наголошував, що 
правильна, наукова класифікація релігій повинна будуватися на базі: суттєвих ознак релігії; наоч-
них, проявлених особливостей; суспільності явища; принципу історизму; віддзеркалення ґенези іс-
торичних зв’язків [6,39]. Як ж суттєві ознаки релігії?  

Насамперед, як зазначає В. І. Воловик, субстанційною основою формування та функціону-
вання релігійної свідомості, її пружиною та матеріальним продовженням є людська діяльність. Со-
ціально організована діяльність складається, закріплюється та отримує подальший розвиток в тако-
му суспільному явищі як «культура» [4,8], примінно до предмету нашого розгляду – у релігійній 
культурі. Релігія визначається дослідником в контексті соціально-філософської проблематики. По-
няття релігія означає соціально організовану (і організуючу) частину культури, яка виступає ре-
зультатом діяльності людських співтовариств та базується на специфічній вірі у існування не лише 
реального, земного, посюстороннього світу, а й потустороннього, небесного, надприродного, оби-
телі вищих сил, гідних поклоніння [4,11]. Це визначення, чи, як що ширше його розглядати, – на-
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прямок дослідження, є безумовно перспективним у розгляді релігії в методології діяльнісного та 
соціокультурного підходів.  

«Релігійна культура», в свою чергу, визначається автором як категорія релігійної свідомості 
та соціально-філософська і релігієзнавча категорія для позначення історично складеної форми релі-
гійних відносин, відповідної їй системи релігійних знань, мотивів, форм, способів та методів релі-
гійної діяльності віруючих, створюваних ними релігійних організацій та інститутуцій, матеріальних 
та духовних результатів, цінностей та оцінок, з необхідністю приналежних народу, нації, іншій со-
ціальній групі, конкретному суспільству, людству в цілому, а також, окремій особистості на певно-
му етапі розвитку [4,125].    

Нами зустрінуте ще одне визначення релігійної культури, дане російським релігієзнавцем І. 
Н. Яблоковим. Релігійна культура, — зазначає дослідник, це сукупність наявних в релігії способів і 
прийомів забезпечення і здійснення буття людини, які реалізуються в ході релігійної діяльності і 
представлені в її продуктах, що несуть релігійні значення і сенси. Діяльнісним центром цієї культу-
ри є культ, а вміст цінностей задається релігійною свідомістю. Можна виділити дві частини 
релігійної культури. Одну утворюють ті компоненты, в яких віровчення виражається прямо і безпо-
середньо, — сакральні тексти, теологія, різні елементи культу і ін. Іншу складають ті явища з 
області філософії, моралі, мистецтва і т. д., які історично залучаються до релігійно-духовної і 
культової діяльності, в церковне життя [10,9].   

Обидва визначення достатньо повні, але все ж друге поступається історичністю, просторово-
часовим виміром, які на наш погляд краще представлені у визначенні В.І. Воловика. Окрім того, не 
зважаючи на певну схожість, дефініції відрізняються рівнем абстрактизації, у І. Н. Яблокова цей 
рівень дещо вищій щодо продуктів релігійної діяльності, у В. І. Воловика більш деталізована сис-
темність дефініції, по суті визначення являє собою схему аналізу будь якого релігійного явища.  

Визначаючи ж засади релігійності на базі наведених визначень назвемо такі: історичний дія-
льнісно-культурний характер, специфічна віра у надприроднє, система відносин, знань, форм за за-
собів що виробляє та спирається на систему норм, оцінок що належать індивідам та соціальним 
групам.  

Але, разом з тим, формально-описовий, дещо зверхній підхід, що прозирає в обох визначен-
нях може бути «пом’якшено» залученням до виділення сутнісних рис релігії джерел близьких до 
християнського кліру. Г. Хлебніков в своїй роботі присвяченій пошукам сутності релігії, наводить, 
на його думку, головні ознаки релігіїної свідомості, як то: а). сповідання особистного духовного 
початку — Бога — джерела буття що існує, у тому числі і в людини; б) визнання Бога з'єднується з 
вірою в духів, добрих і злих, з якими людина також за певних умов може вступати в спілкування; 
переконання, що людина здібна до духовного єднання з Богом, яке здійснюється через віру; в). осо-
бливий характер всього життя віруючого, відповідний догматам і заповідям даної релігії; г) вчення 
про те, що людина принципово відрізняється від всіх інших творінь, що вона — істота не тільки 
біологічна, але, насамперед, духовна; д). затвердження пріоритету духовних і етичних цінностей в 
порівнянні з матеріальними; е) культ як сукупність всіх обрядових правил і розпоряджень, таїнств і 
дій, властивих кожній релігії» [9,6]. 

Питання класифікації означеної кількості визначень (250) має велике значення, бо серед ін-
шого, дає уявлення про найбільш популярні, розроблені  підходи у трактуванні явища соціального 
життя, створює можливості обліку та інші перспективи.  

 При найзагальнішому вигляді дефініції релігійного феномену розділяються на  теологічні, 
дані начебто зсередини, на підставі особистого релігійного досвіду і визначення наукові, дані при 
зовнішньому, дистанційованому розгляді. За класифікацією І. Н. Яблокова серед наукових дефіні-
цій найбільшою загальністю володіють парадигмальні визначення, перш за все, це дескриптивні 
(перерахування емпіричних ознак), генетичні (виявлення чинників «породження» і «відтворення»), 
семантичні (вказівки на знакові вирази і значення), структуралістські (розкриття інваріантних стру-
ктур) і т. д. [10,3-4].  

Віддаляючись від полюса загальності наступними в класифікації є конкретно-наукові визна-
чення, вироблені на підставі методологічної бази певних наук, а саме: психологічні, соціологічні, 
культурологічні і ін. дефініції. 

В рамках однієї науки часто співіснують різні підходи до усвідомлення релігії. Наприклад, в 
соціології існує два основні тлумачення релігії як соціального явища. В рамках першого, за Е. Дюр-
кгеймом релігія визначається з точки зору її соціальних функцій: релігія – це система співвідносних 
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з областю сакральних переконань і ритуалів, об'єднуючих людей в соціальні групи. Другий підхід 
ґрунтується на ідеях М. Вебера і теолога П. Тілліха. В цьому випадку релігія визначається як суку-
пність послідовних відповідей на дилеми людського буття (народження, хвороби або смерть), що 
наділяє цей світ сенсом [5]. В психології співіснують теорії, що трактують релігію як невроз [2, 
216], біхевіориальні, як такі що підкреслюють ритуальну складову релігії та інші.  

Тобто, узагальнюючи вищенаведене актуалізується загальновизнана  констатація системної 
складності феномену релігії. В свою чергу, викликає інтерес джерело «складності» цього явища су-
спільного життя. Звернемо увагу на те, що, «складність» цей феномен має лише для наукового 
осмислення. Можливо однією з причин цьому є особливість наукового пізнання, що полягає у зве-
денні будь-якого досліджуваного явища до рангу проблеми, аналізу, синтезу, пошуку загальних за-
кономірностей. На рівні ж буденної свідомості складності як такої немає. Одним з найпоширені-
ших, існуючих на рівні побутової свідомості,  визначень релігії є – «віра в Бога». Доказовості воно 
не потребує, тому що в буденності людина, по-перше, усвідомлює лише не значну частину своїх 
поведінкових актів, детермінуючи своє життя стосунками, що мають традиційний характер. По-
друге, пересічна людина, виконуючи релігійні настанови «отримує по вірі», по-третє, «божа вина-
города» завжди подається через людей. Таким чином, релігійна діяльність представлена історично у 
всіх сферах суспільних відносин. 

Як явище соціокультурного плану, релігія складається із релігійної свідомості, специфічних 
культових дій та матеріальної бази релігійної діяльності. Суб’єктом та об’єктом релігійної діяльно-
сті є віруючі люди, які розподіляються на служителів культу та парафіян. 

Релігійна свідомість вкорінена в віросповіданні, яке виражається в трьох формах: віри в буття 
надприродних сил (Бог, ангели, демони…), у зв'язок між людьми та цими надприродними силами, 
та у властивості певних матеріальних речей (атрибутів) здійснювати зв'язок надприродних сил та 
людини. 

Релігійні (культові) дії полягають у безпосередньому відтворенні священнослужителями 
зв’язку між парафіянами та надприродними силами, через виконання традиційно закріплених риту-
алів, часто за допомогою певних спеціальних атрибутів. Соціальним значенням цієї діяльності є 
виховання парафіян у дусі релігійних норм громадського життя через доведення до усвідомлення 
перманентності їх зв’язку з надприродними силами. Згуртування їх навколо певних релігійних ідей, 
певних місць відправлення своїх духовних потреб. Ідеальною метою такої діяльності є «обожнення 
миру», тобто нівелювання різниці між світами. Тобто, вищою метою розвинутих релігій, виступає 
подолання розщеплення світу, інша справа, що інколи процеси йдуть у протилежному напрямку від 
обожнення світу до омирвщленя церкви. 

Матеріальними підвалинами відтворення названої релігійної діяльності та релігійної свідомо-
сті, певного типу соціальних зв’язків є культові споруди, майно, на базі яких здійснюються культові 
дії, підготовка священнослужителів та інші заходи. 

Кожній формі суспільної свідомості притаманна своя діалектика між об’єктивними та 
суб’єктивними складовими. Якщо наука спрямована на елімінацію суб’єктивного, то релігія, напрочуд, не 
існує без власного релігійного досвіду. Головними закидами до наукового пояснення релігії є відсутність 
необхідного сплаву суб’єкту та об’єкту. «Мы приходим к Богу не через определенный образ мыслей, 
но через определенный образ жизни. …Любви, связывающей родителей и ребенка, не нужны ни 
логические доводы, ни какие-либо иные гарантии. Лишь когда эта связь подорвана, возникает нуж-
да в доказательствах, и тогда аргументы рассудка силятся подменить собой жизненную реальность» 
[9,5].  

На тлі низької релігійної культури, що виражається в елементарній релігійно-доктринальній 
необізнаності більшості, донедавна атеїстичного населення, специфікою сучасної релігійної діяль-
ності є її злиття із загальною, державною діяльністю. Наприклад, релігійні інституції активно залу-
чаються до виборчих процесів. Релігійна культура виступає складним комплексним феноменом, всі 
аспекти релігії як суспільної підсистеми знаходять прояв в соціокультурної області. Природно, що 
ніяка духовна, релігійна культура неможлива без релігійної особистості. Релігійна особистість — це 
окрема людина в сукупності її суспільних якостей, в якій релігійні властивості мають певне місце, 
що здатна стати суб'єктом релігійної діяльності. Такій особі властива така якість як «релігійність», 
яку утворюють в свідомості відповідні уявлення, віра, потреби, відчуття, а в поведінці — практичні 
акти: відвідини храму, молитва, участь в богослужінні, здійснення релігійних обрядів, святкування 
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релігійних свят. Духовність характеризує особистість з точки зору міри освоєння нею духовної 
культури, у тому числі і релігійної. 

Все частіше проголошується тотожність релігійної та державної приналежності. Є намагання 
синонімізувати етнічну та релігійну приналежність. Хоча державні та релігійні інституції сприйма-
ються як відокремлені, фактично вони є тісно пов’язаними в вирішенні загальнодержавних завдань, 
що не виключає їх юридичного об’єднання. Росія в цьому напрямі просувається швидше, президен-
том Росії прийнято рішення з 2010 року ввести в школах країни викладання основ православ’я, іс-
ламу, буддизму та іудаїзму, окрім цього зазначається що буде введено інститут військових священ-
нослужителів, що в купі свідотствує про стійку тенденцію повернення релігії у суспільне та гро-
мадське життя. 
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SUMMARY 
The article is devoted to consideration of place and role of religion in a modern culture through 

consideration of definitions of «religion», «religion culture», analysis of constituents of religious activity. 
 

Н. М. МАМАЙ 
ОНТОЛОГІЧНІ АНТИНОМІЇ У ФІЛОСОФІЇ Ф. НІЦШЕ 

 
У роботах Ф. Ніцше в якості синонімів і варіантів значень поняття «істинний світ» вжива-

ються поняття «суще», «світ буття», «метафізичний світ», «інший світ», «світ у собі» й інші. По-
няття «уявний світ», найчастіше вживається як антиномічне поняттю «істинний світ», і так само має 
варіанти: «світ явищ», «дійсний світ», «феноменальний світ», «реальність» й інші. В статті ста-
виться мета проаналізувати поняття «істинний світ» і «уявний світ» як антиномічні, виявити й ви-
значити їх семантичний діапазон, розглянути взаємозв'язки і співвідношення варіантів значень 
цих понять. Актуальність такого дослідження зумовлена тим, що хоча онтологічні антиномії у фі-
лософії Ф. Ніцше й розглядалися рядом дослідників (А. Лаврова [1], А. Геворкян [2], Є. Сергєйчик 
[3] й ін.), їх семантичне поле не аналізувалося детально. 

Від часів християнського тлумачення вчення Платона під істинним світом розумівся 
трансцендентний, надчуттєвий світ, світ божих сутностей, який вважався справжнім, дійс-
ним світом, світом блаженства. Йому 

протиставлявся земний, фізичний світ, світ, наповнений стражданням, зумовлений недо-
сконалістю й гріховністю людської природи. Розуміння «істинного світу» як надприродного, ат-
рибутами якого є добро, істина, краса, було неприйнятне для Ніцше. «Істинний світ» «просто фікція, 
утворена з цілого ряду вигаданих речей», – стверджує він [4, 264]. Фіктивність цього поняття Ф. Ні-
цше доводить з раціоналістичної і психологічної точок зору. 
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Довіра до розуму, зумовлена переконанням в тому, що якнайменше плотські ідеї повинні бу-
ти найближчими до істини, оскільки розум виправляє помилки відчуттів, породила, на думку Ф. Ні-
цше, помилковий постулат про протилежні поняття: якщо існує А, то повинне існувати й протилеж-
не йому поняття В. Таким чином, якщо «цей світ ілюзорний: відповідно, існує істинний світ; – цей 
світ умовний: відповідно, існує безумовний світ; – цей світ наповнений суперечностями: 
відповідно, існує світ несуперечливий; – цей світ є становлення: відповідно, є світ сущий» [4, 
269]. Але ці висновки є помилковими: ніяких протилежностей, за Ф. Ніцше, не існує, у світі все 
взаємопов'язане й взаємозумовлене; логіка й категорії розуму не можуть виступати критеріями 
істини й реальності, вони – «лише засоби для обробки світу з метою корисності (відповідно, «прин-
ципово», засоби для корисної фальсифікації)» [4, 273]. 

Крім того, постулювання «істинного світу» на основі протиставлення «дійсному світу» зумов-
лене й психологічними чинниками. По-перше, людина шукає принцип, на підставі якого вона могла 
б зневажати іншу людину, тому вона винаходить новий світ, щоб мати можливість обмовити цей 
світ. По-друге, створення «іншого світу» пов'язане з ідеєю творчості. Потреба у творчості спонукає 
людину проектувати своє прагнення до істини як метафізичний світ, винаходити світ, над яким мож-
на працювати. Але, з іншого боку, віра в те, що існує світ, яким він повинен був би бути, — це віра не-
продуктивних натур, які не хочуть самі створювати собі бажаний світ, а припускають його вже існу-
ючим і шукають шляхи й засоби, щоб досягти його. По-третє, створення світу, який відповідає ба-
жанням, – це психологічні прийоми й інтерпретації, направлені на те, щоб все, що вважається при-
ємним, пов'язати з «істинним світом». По-четверте, віра в істину, потреба мати опору в чомусь, що 
вважається істинним, зумовлені страхом і лінню. По-п'яте, створенню «істинного світу» сприяє і 
страх людини перед усім, що є джерелом страждань (зміною, тлінню, негативними афектами), 
– виникає вигаданий світ, як протилежність злу, що існує в цьому світі. Нарешті, ідея «істинного 
світу» зумовлена й ненавистю до світу, який чинить страждання (винаходиться інший світ, більш 
цінний). 

Таким чином, «істинний світ» об'єктивно не існує, він є «морально-оптичним обманом» [5, 
кн. 1, 352], оскільки породжений уявою людини. ««Істинний світ», у яких би формах він не був 
конструйований, завжди був тим же світом явищ, узятих ще раз» [4, 263]; ««істинний світ» ... є 
уявний світ, узятий ще раз» [4, 237], – переконує Ф. Ніцше, по суті справи усуваючи протистав-
лення між «істинним світом» і світом явищ, «уявним світом» з погляду фізичної реальності. 
Тобто, знімається антитеза «метафізичний і фізичний світ», «метафізичний світ» не є надчуттєвим, 
потойбічним. 

Антитеза «істинний світ і цей світ» має у філософії Ф. Ніцше аксіологічну основу, 
оскільки ці поняття представляють цінності протилежних ліній життя – низхідної і висхідної, тобто, 
представляють цінності декадансу (рабів, невдах, виснажених і т. ін.) («істинний світ») і цінності 
вищого типу людини («цей світ»). «Необхідно приміряти значення всіх цих «ідеальних прагнень» 
до життя, – пише Ф. Ніцше, – щоб зрозуміти що представляє власне цей антагонізм: боротьбу жит-
тя хворобливого, яке сумнівається, чіпляється за потойбічне, з життям більш здоровим, більш не-
розумним, яке забрехалося, більш багатим, яке менше розклалося» [4, 282]. 

Поняття про цінності, на думку Ф. Ніцше, визначаються умовами збереження й розвитку 
певних видів життя. Цінності вкладаються в речі шляхом тлумачення, немає речей об'єктивно 
цінних. Тобто, світ тлумачиться на користь певних співтовариств, він не має якогось одного сенсу. 
Наявність множинності тлумачень, зумовлену різними утилітарними точками зору, Ф. Ніцше 
називає «перспективізмом»: «Наші потреби, ось що тлумачить світ, – пояснює він значення цього 
поняття, – наші потяги і їх «за» й «проти». Всякий потяг – це відомий вид владолюбства, всякий 
потяг шукає свою перспективу, яку він хотів би нав'язати як норму всім іншим потягам» [4, 224]. 

Отже, під поняттям «істинний світ», «метафізичний світ», «інший світ», так як і під поняттями 
«цей світ», «дійсний світ», «світ явищ», «уявний світ» розуміються лише певного виду інтерпретації 
реальності, яка сприймається. 

Синонімічні поняття «реальність» і «феноменальний світ» мають більш широке значення й 
включають в себе перераховані вище. Світ «феноменів», на думку Ф. Ніцше, «є оброблений світ, який 
ми відчуваємо як реальний» [4, 265]. Відповідно, протилежністю феноменальному світу є не «іс-
тинний світ», а світ не концептуальний, не інтерпретований, світ хаосу відчуттів. 

Реальність, в уявленні Ф. Ніцше, не складається з «речей», конкретних і чітко визначених об'-
єктів і суб'єктів, що взаємодіють між собою. В її основі лежить певна кількість квантів сили, що 
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об'єднуються в окремі сполучення за принципом спорідненості прагнень. Ці комбінації, спонукувані 
волею до влади, постійно ведуть боротьбу один з одним в цілях збільшення могутності. Силь-
ніші спільності поглинають слабкіші або об'єднуються з іншими для розширення сфер панування. 
«Кожен центр сили має по відношенню до всього іншого свою перспективу, тобто свою цілком певну 
оцінку, свій спосіб дії, свій спосіб опору, – пише Ф. Ніцше. – Відповідно, світ явищ може бути зведе-
ний до специфічного роду дії на світ, який витікає з будь-якого центру. Але не існує зовсім різних 
родів дії: і світ є лише слово для позначення сукупності всіх цих дій. Реальність саме й складаєть-
ся з приватних акцій і реакцій всього одиничного, які направлені на ціле» [4, 263]. 

Кількість цих спільностей, центрів сили, як і якість їх дій на оточення, постійно змінюється. 
Реальність, на думку Ф. Ніцше, не прагне до стійкого стану. Основними ії якостями є мінливість, 
становлення, суперечність, війна. Звідси виникає протиставлення понять «світ становлення» і «світ 
буття» у філософії Ф. Ніцше. 

«Світ буття» мислитель ототожнює з «істинним світом», потойбічним, а «світ становлення» – 
з «дійсним світом», «світом явищ». Як синонімічне поняттю «світ буття» Ф. Ніцше також ужи-
ває поняття «суще», спираючись на відоме біблійне самовизначення Бога: «Я є Сущий» [7, 60]. За 
Ф. Ніцше, становлення не має якогось кінцевого стану як мети; загальної свідомості в становленні, 
«Бога», не існує. Оскільки «реальність» складає постійна кількість квантів сили, які об'єднуються в 
окремі сполучення, то періодично повинні складатися комбінації, що вже були колись раніше. Тоб-
то, світ являє собою вічний круговорот і вічне повернення. Світ буття є лише ілюзією, що знецінює 
світ становлення, оскільки теперішнє не виправдовується заради майбутнього. «... Гіпотеза буття є 
джерелом всього наклепу на світ («кращий світ», «істинний світ», «потойбічний світ», «річ у собі»)», 
– вважає Ніцше [4, 339]. 

Як бачимо, як синонім «істинного світу» філософ використовує поняття «світ у собі» («річ у 
собі» тут виступає як атрибут). «Світ у собі» так само, як і «світ буття», на думку Ф. Ніцше, лише 
фікція. «... Сутність речі є тільки думка про річ», – стверджує мислитель [4, 259], оскільки речі своїм 
існуванням цілком зобов'язані діяльності індивіда, який уявляє, мислить, відчуває. ««Річ у собі» є 
поняття, позбавлене змісту, – пише Ф. Ніцше. – Якщо я в думках усуну всі відносини, всі «влас-
тивості», всі «діяльності» якоїсь речі, то речі не залишиться: тому що речовинність лише до-
дана нами під тиском логічних потреб, відповідно, з метою позначення, розуміння один одного (для 
зв'язку множинності відносин, властивостей, діяльностей)» [4, 260]. Тож, такий світ, як «світ у собі», 
не існує. Він розуміється лише як світ відносин. 

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. 
1. Антиномія «істинний світ» і «цей світ» як протиставлення метафізичної і фізичної ре-

альності в онтології Ф. Ніцше відсутня. Зміст цих понять представляють інтерпретації світу з погляду 
цінностей визначених напрямків життя: низхідного й висхідного. 

2. Світ не має якогось одного змісту, він має множинність тлумачень, зумовлених різними 
утилітарними потребами.  

3. Ці тлумачення можна представити такими онтологічними поняттями, що мають два 
синонімічні ряди: 1) «істинний світ», «метафізичний світ», «інший світ», «світ буття», «суще», 
«світ у собі»; 2) «цей світ», «дійсний світ», «світ явищ», «уявний світ», «світ становлення». 

4. Поняття «реальність» і «феноменальний світ» більш ширші в значеннєвому обсязі, чим 
перераховані вище і включають їх у свій семантичний діапазон. 

5. «Світ у собі» не має об'єктивного змісту. Він може існувати лише як світ відносин, 
зумовлений діями суб'єктів і їх сприйняттями. 

Подальше дослідження семантичних значень онтологічних понять буде сприяти створенню 
більш цілісної концепції світу у філософії Ф. Ніцше. 
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SUMMARY 
Тhе аrtіclе аnаlуsеs thе nоtіоn "thе truth world" аnd "thе sееming world" аs thе аntіnоmісаl, dеtесts 

аnd dіstіnguishes their sіmаntісаl dіараsоn, surveyes thе іntеrdереndеnсе аnd соrrеlаtіоn оf thе versions оf 
mееnіng оf this nоtіоn. 

 И. В. ПАВЛЕНКО  
ЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЯЗЫКА  

В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИЙ Г. ШПЕТА, Л. ВИТГЕНШТЕЙНА И Н. ХОМСКОГО 
 
Чем обусловлен выбор трех указанных авторов, пришедших в науку с совершенно различны-

ми методологическими установками и никогда не встречавшимися друг с другом? Насколько мож-
но судить, прямой теоретической зависимости между ними также не существует (за исключением 
некоторого влияния Витгенштейна на Хомского, о чем будет сказано ниже). 

Г. Г. Шпет (1879-1937) и Л. Витгенштейн (1889-1951) современники, получившие классиче-
ское довоенное образование, к реформированию которого впоследствии оба приложили некоторые 
усилия. 

Когда родился Н. Хомский (1928) двое других были в самом расцвете своей творческой ак-
тивности, причем Шпет выпустил свои последние книги «Внутренняя форма слова» и «Введение в 
этническую психологию», после чего произошли известные события, а Витгенштейн именно в это 
время подвергает ревизии положения своего «Трактата» и закладывает основы философии лингвис-
тического анализа. 

Всех этих мыслителей объединяет интерес к языку, его формам, употреблению, к самому 
языковому субъекту. Несмотря на ряд существенных различий в трактовке данных вопросов, у всех 
трех присутствует представление о чем-то, содержащемся внутри языка, но не являющемся только 
языком и что можно было бы условно назвать логической формой или логической структурой по-
следнего. Прояснению этого концепта и тому, как он представлен у каждого из троих исследовате-
лей и посвящена данная статья. 

Указанные авторы шли к этой мысли столь разными путями, что невольно задаешься вопро-
сом, а это вообще одна и та же идея? Не скрываются ли за формой вопроса о логической структуре 
языка совершенно различные понятия? Или, возможно, один неназванный концепт или смысл мед-
ленно и упорно пробивает себе дорогу в умах многочисленных исследователей. Закономерно, что 
творчество всех трех авторов являет собой следствие т.н. «лингвистического поворота» в филосо-
фии, а два из них: Шпет и Хомский непосредственно связаны с идеями структурализма, которые 
нашли отражение в их собственных теориях.  

Говоря о формировании идей Шпета, было бы несправедливо не упомянуть также феномено-
логию, в которой анализ смысловых и, тем самым, языковых феноменов является принципиальной 
процедурой.  

Таким образом, указанные авторы распределяются в соответствии с традиционной историко-
философской таксономией: Шпет – феноменология, Витгенштейн – аналитическая философия, 
Хомский – структурализм.  

Несомненно, во всех трех случаях не обойтись без оговорок. Шпет, например, испытал влия-
ние не только Гуссерля, но и Дильтея, а также немецкой лингвистики XIX в. (В. фон Гумбольдт) 
особенно в части культурно-исторического истолкования языковых форм. Кроме того, несмотря на 
теоретический расчет с собственным скептицизмом («Скептик и его душа»), Шпет и в зрелые годы 
являл собой образец критичности, достойной любого аналитического философа. Не будем забывать 
также, что именно Шпет являлся одним из вдохновителей и теоретиков Московского лингвистиче-
ского кружка и целый ряд классиков русского структурализма, в частности, Р. Якобсон, полагали 
его своим учителем [22, с. 364].  

Источники Витгенштейна, напротив, не представляются столь многочисленными или туман-
ными. Это Фреге, Мур и Б. Рассел, т.е. родоначальники аналитической философии, которая, правда, 
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объединяет на сегодняшний день столько разноплановых концепций, что само ее название является 
скорее фигурой речи, нежели историко-философским понятием. Нельзя не признать, что именно 
Витгенштейн и был первым отступником от принципиальной позиции своих учителей, сумевшим 
заменить и сommon sense Мура и теорию дескрипций Рассела особой формой вопрошания о языке, 
его использовании и его носителе и далее – к вопросам собственно философским, в их совершенно 
классической постановке (о чем же еще повествует «Über Gewißheit», как не о соотношении веры и 
знания и их представлении в формах языка). В соответствии с традицией концепцию позднего Вит-
генштейна (со второй половины 30-х годов) называют лингвистической философией или филосо-
фией лингвистического анализа. С равным успехом ее можно было бы назвать философией психо-
лингвистического анализа, поскольку ни одно сочинение и ни один курс лекций Витгенштейна с 
1932 г. не обходится без рассмотрения языкового субъекта и его психических состояний. Уже сам 
интерес философа к языковой прагматике говорит о многом.  

Наконец, Хомский, – профессиональный лингвист, никогда не скрывавший своих теоретиче-
ских источников, в том числе и философских. Это «а) традиция «универсальной» или «философ-
ской» грамматики, идущей от «Общей и рациональной грамматики» Пор-Рояля (1660); б) общее 
языкознание периода романтизма, равно как и периода, непосредственно за ним последовавшего; в) 
рационалистическую философию мышления, которая отчасти служит общим фоном как для фило-
софской грамматики, так и для общего языкознания» [12, с.147].  

Немаловажно, что в одной из своих последних работ, посвященных перспективам исследова-
ния языка и мышления, Хомский подчеркивает влияние лингвистической философии на свою тео-
рию прежде всего в части смены исследовательских установок, отказа от рассмотрения референци-
альных компонентов языка и перехода к изучению коммуникативных практик и синтаксическому 
анализу: «Что касается семантики, то при нашем понимании употребления языка, обоснование се-
мантики, базирующейся на референции (кроме интерналистской синтаксической версии) кажется 
мне слабым. 

Вполне возможно, что естественный язык имеет только синтаксис и прагматику; он имеет 
«семантику» только в смысле «исследовательского инструмента, формальная структура которого и 
потенциальные возможности выражения являются предметом дальнейшего синтаксического иссле-
дования, которое на самом деле и лежит в основе употребления языка в языковом сообществе 
(speech community)», – цитата из ранних построений генеративной грамматики сорокалетней давно-
сти, находившейся под влиянием Витгенштейна, Остина и др.» [25, с. 132]. 

Декарт, Лейбниц, А. В. Шлегель, В. фон Гумбольдт, Витгенштейн – вот перечень авторов, к 
которым возводит свою теорию Хомский. Для нашего исследования важно упоминание В. фон 
Гумбольдта в связи с его учением о внутренней форме языка, которое так или иначе лежит в основе 
теорий Хомского и Шпета.  

Концепт внутренней логической формы в его разнообразных вариантах и модификациях иг-
рает едва ли не ведущую роль в работах Г. Шпета, начиная с 1921 года. Современные исследовате-
ли творчества философа достаточно подробно рассматривали проблему внутренней формы в фило-
софии Шпета, указывая вместе с тем на неоднозначность и некоторую размытость данного понятия 
у самого философа. [9, с. 8 – 9; 10]. Не исключено, что последний сознательно избегал жестких де-
финиций, оставляя определенный смысловой зазор для дальнейшего развертывания концепта. 

В качестве источника понятия внутренней формы принято указывать на классическую работу 
В. фон Гумбольдта, в которой говорится о «внутренней языковой форме» (innere Sprachform). Сле-
дует помнить однако, что данное понятие у Гумбольдта относится к языку как к целостному явле-
нию, в котором отражается духовная деятельность индивидуумов – носителей языка: «Постоянное 
и единообразное в этой деятельности духа, возвышающей членораздельный звук до выражения 
мысли, взятое во всей совокупности своих связей и систематичности, и составляет ф о р м у я з ы к 
а. При таком определении форма языка предстает как бы плодом научной абстракции. Было бы, 
однако, совершенно неправильным рассматривать ее в качестве таковой, то есть как продукт ума, 
не имеющий реального бытия. В действительности же она представляет собой сугубо индивиду-
альный порыв, посредством которого тот или иной народ воплощает в языке свои мысли и чувства» 
[5, с. 71]. 

Отличие в понимании внутренней формы Гумбольдтом и более поздними исследователями (в 
том числе и Шпетом) неоднократно отмечалось специалистами [9, с. 19-20]. Известно, что Гум-
больдт говорил о внутренней форме языка, Шпет предпочитает словосочетание внутренняя форма 
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слова. На наш взгляд, это не отменяет сходства этих понятий, поскольку у Шпета концепт «слово» 
является обозначением, заместителем любой смыслосодержащей реальности: слова, предложения, 
язык, литература, искусство – все это слово и даже мир, вся без остатка действительность есть сло-
во, обращенное к человеку. 

Для Шпета язык, философия, искусство – это организация формы. Форма самостоит в сумме 
своих обнаружений, любое мыслимое и выражаемое в языке содержание может быть представлено 
в качестве формы, по аналогии с тем, что любая вещь может представлять, презентировать другую 
вещь в качестве знака: «Каждою окружающею нас вещью мы можем воспользоваться как знаком 
другой вещи, – здесь не два рода вещей, а один из многих способов для нас пользоваться вещами. 
Мы можем выделить особую систему «вещей», которыми постоянно в этом смысле и пользуемся. 
Таков – язык». [21, с. 63].  

Философия, пользуясь языком, обнаруживает и представляет мир в формах семантических 
зависимостей, в формах текста, а значит, в формах понимания и интерпретации. Текст – форма су-
ществования философии и философа. Философ – это мыслительный процесс, выраженный в речи 
или тексте. В отличие от любой другой формы духовной активности, философия организует и уста-
навливает саму форму смысла / содержания и потому она есть логика. Так в языке поэзии те или 
иные поэтические формы являют нам некий смысл, т.е. являются непосредственно содержательны-
ми, а значит, по Шпету, также и логическими. 

В философии языка Г. Г. Шпета вообще любое рассматриваемое и презентируемое содержа-
ние, любой исследуемый и трансформируемый материал представляется как система форм. [20,       
л. 3].  

Такое представление соответствует стадиям осуществления, обнаружения и схватывания 
смысла и эстетической ценности слова, как сложной системы физических, грамматических и логи-
ческих форм. 

Здесь форма, точнее, конгломерат подвижных, взаимодополняемых и текучих форм является 
главным смыслообразующим фактором или же самим смыслом как таковым: «Без внутренней фор-
мы, строго говоря, нет не столько слова, сколько его значения, нет, следовательно, осмысленного 
слова. [19, с. 619]. «Что касается смысла, который заключается в словесном выражении данной ве-
щи (и о данной вещи), то он нами постигается, понимается, уразумевается, улавливается, и т.п., че-
рез или сквозь внешние формы словесного выражения, в собственных самодеятельных логических 
формах, которые и должны рассматриваться, как внутренние формы слова» [21, с. 82].  

По отношению к внутренней логической форме слова все остальные формы остаются внеш-
ними, поскольку внутренняя логическая форма является смысловой основой, средостением любого 
мыслимого и выражаемого содержания, так как именно она ответственна за смысловую и логиче-
скую нагрузку любой языковой структуры. 

В своих текстах, посвященных внутренней форме, Шпет никогда не занимался собственно 
лингвистическим анализом данного концепта, оставляя эту проблематику специалистам-
филологам, хотя безусловно видел перспективы разработки данного понятия, применительно к 
языковым конструктам. Так, в работе «Язык и смысл» находим следующее замечание: «Гораздо 
существеннее для нас обратить внимание на ту сторону, которую мы до сих пор как будто игнори-
ровали, беря «слово» независимо от его синтаксической организации. 

Между тем, очевидно, что это – не только существенная сторона вопроса, но что собственно 
для уяснения логических функций слова здесь-то и лежит весь центр тяжести проблем. < … > Я 
предлагаю перенести вопрос о внутренней форме языка для его решения в полной всеобщности из 
сферы собственно морфологии слова в сферу образования и конструкции предложений, т.е. в сферу 
синтаксическую, будучи убежден, что только таким образом выступит в полном свете логическая 
роль словесной формы «окончания» [19, с. 630-631]. 

Подобные высказывания Г. Г. Шпета, относящиеся к 1921-1925 гг., не могут не обратить на 
себя внимание в связи с подходом к языку в рамках генеративных грамматик второй половины ХХ 
века, особенно трансформационной генеративной грамматики Н. Хомского, ее последующих мо-
дификаций, а также работ его последователей и критиков.  

Известно, что исходная позиция Хомского, сформулированная более полувека назад, претер-
пела значительные изменения, поскольку автор, следуя логике им же учиненной «революции», ка-
ждые несколько лет создавал новую модель языка. Ранняя, несемантическая версия трансформаци-
онной грамматики сменяется т.н. Стандартной теорией (The Standard Theory), Расширенной стан-
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дартной теорией (Extented Standard Theory), Пересмотренной расширенной стандартной теорией 
(Revised Extented Standard Theory) и так далее, вплоть до Минималистской программы (The Mini-
malist Program), опубликованной в 1995 г. и доминирующей по сей день [см. 11, 14, 15, 17, 23-25]. 
Не ставя себе задачей подробное описание «скитаний» теории Хомского, укажем только на ряд со-
ответствий, сближающих генеративную грамматику с философской теорией языка Г. Шпета. 

Несмотря на длительную эволюцию, Хомский остается верен ряду методологических прин-
ципов, среди которых отмечается картезианский компонент, а также философия языка В. фон Гум-
больдта и, в частности, представление последнего о внутренней форме языка, с которой Хомский 
связывает свою концепцию глубинной (порождающей) структуры: «Форма языка – это постоянный 
и неизменный фактор, лежащий в основе любого нового конкретного речевого акта и определяю-
щий значимость этого акта. Именно отображение формы языка в мозгу говорящих позволяет им 
понимать друг друга, то есть правильно пользоваться языком. Эта специфическая форма языка оп-
ределяет каждый отдельный языковой элемент и всегда как бы присутствует в нем». [16, с. 473]; а 
также: «Понятия «глубинной структуры» и «поверхностной структуры» предполагались как разъ-
яснения гумбольдтовских понятий «внутренней формы предложения» и «внешней формы предло-
жения» (общее понятие «формы», вероятно, более правомерно соотнести с понятием самой «поро-
ждающей грамматики»)» [16, с. 108]. 

Подобные идеи высказываются автором и в последующие годы: «… я упоминал некоторые из 
классических идей, касающихся структуры языка, и современные попытки углубить и расширить 
их. Представляется ясным, что мы должны рассматривать языковую компетенцию – знание языка – 
как абстрактную систему, лежащую в основе поведения, систему, состоящую из правил, которые 
взаимодействуют с целью задания формы и внутреннего значения потенциально бесконечного чис-
ла предложений. Такая система – порождающая грамматика – дает экспликацию идеи Гумбольдта о 
«форме языка», которую в несколько туманном, но глубоком замечании в своей великой посмерт-
ной работе Über die Verschiedenheit des Menschlicher Sprachbaues Гумбольдт определяет как то по-
стоянное и единообразное в деятельности духа, возвышающей артикулированный звук до выраже-
ния «мысли». < … > Такая грамматика определяет язык в гумбольдтовском смысле, а именно как 
рекурсивно порождаемую систему, где законы порождения фиксированы и инвариантны, но сфера 
и специфический способ их применения остаются совершенно неограниченными» [15, с. 89-90].  

Хотя некоторые исследователи говорят о несоответствии «глубинной структуры» Хомского 
гумбольдтовской идее о «форме языка» [9, с. 22], следует признать, что сам Хомский четко обозна-
чил свой источник. Если же сравнивать позицию американского лингвиста с точкой зрения Г. Шпе-
та, то сходство между двумя подходами станет еще более разительным. 

Так, свою задачу в целом Хомский видит в построении на основе своего метода и с учетом 
указанной методологии, теории Универсальной Грамматики, описывающей базовые структуры, 
позволяющие строить любые возможные правильные предложения языка, иначе говоря, с помощью 
логики явить саму языковую компетенцию носителя языка. При этом упор все так же делается на 
внутреннюю, глубинную, исходную форму языковых структур: «Мы понимаем Универсальную 
грамматику, как теорию первоначального состояния (initial state) и частные грамматики, как теории 
приобретенных (усвоенных) форм» [23, с. 90].  

Логическая форма языка обеспечивает при этом то, ради чего люди вообще используют язык 
– возможность передачи осмысленного содержания. 

В рамках Минималистской программы язык представляется как система, состоящая из двух 
подсистем: усваиваемого лексикона и исходной вычислительной системы (продуцирующей алго-
ритмы построения правильных предложений), а также двух интерфейсов: фонетического и логиче-
ского, служащими для овнешнения языковой компетенции и языкового взаимодействия: 

«Минимальная потребность, какую должны удовлетворять языковые исчисления, – это со-
единение интерфейсных репрезентаций, через которые языковая способность «говорит» с другими 
компонентами разума: фонетическая форма соединяет язык с сенсомоторными системами воспри-
ятия и артикуляции, а логическая форма соединяет язык с мыслительными системами концептов и 
интенций» [13, c. 68]. 

Предполагается, что система исходных форм (базовых логических структур) – дана человеку 
a priori, в качестве языковой потенции или готовности к усвоению любого частного языка. Ребенок 
подходит к задаче овладения языком, имея в наличии развитую концептуальную структуру, а также 
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богатую систему представлений о звуковом строе и о структуре высказываний, которые являют со-
бой части нашего знания, данные нам от природы. 

На всех этапах создания и развития своей теории Хомский подвергался достаточно жесткой 
критике, причем, также и со стороны своих последователей. Главным пунктом обвинения выступа-
ет упрек в чрезмерном формализме («синтаксизме»), невнимании к семантическим характеристи-
кам языковых выражений, отсутствии полюса смыслопорождения в схемах трансформационных 
грамматик. Целый ряд исследователей, в том числе и сам Хомский, пытались исправить положение, 
последовательно вводя в свои построения смысловую составляющую. В рамках порождающей 
грамматики было введено понятие глубинного НС-показателя или логической формы синтаксиче-
ского дискурса, более адекватно отражающего семантически важные грамматические отношения и 
показывающего, как предложение получает свою внешнюю форму, благодаря действию правил 
трансформации. Здесь прямо и непосредственно вводится понятие логической формы, дефиниция 
которой практически совпадает с определением Г. Шпета, цитированного ранее: «Логическая фор-
ма предложения – это множество семантически интерпретированных глубинных НС-
показателей, а грамматическая форма предложения – это поверхностный НС-показатель вместе 
со своим фонетическим представлением. Следовательно, синтаксический и семантический компо-
ненты образуют теорию логической формы данного языка, а синтаксический и фонологический 
компоненты образуют теорию его грамматической формы» [7, с. 156]. 

Одним из наиболее последовательных критиков синтаксизма Хомского является У. Л. Чейф, 
позицию которого мы рассмотрим более подробно. В представлении Чейфа общая схема трансфор-
мационной грамматики периода Стандартной теории выглядит следующим образом (Рис. 1). Это 
вполне совпадает с описанием самого Хомского. [17, с. 109]. 

  Рис. 1 
 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
По сути, семантическая форма не является здесь полноправной частью грамматической сис-

темы, но лишь обслуживает (интерпретирует) глубинную синтаксическую и, соответственно, логи-
ческую, структуру. Хомский унаследовал от структуралистов тяготение к исследованию формаль-
ных компонентов языка. Только теперь он обратился к синтаксису, как уровню, на котором форми-
руется осмысленное владение языком. 

Если ранее лингвисты были озабочены фактами звучания более, чем фактами значения, то 
теперь, по мнению Чейфа, наступил период увлечения формальным конструированием предложе-
ний, описанием того, как глубинные структуры порождают поверхностные и правилами подобного 
порождения.  

В качестве альтернативы синтаксизму Чейф предлагает свою семантико-синтаксическую тео-
рию, в большей или меньшей степени свободной от указанных недостатков. [18, с. 71]. Полемизи-
руя с рядом лингвистов, в частности, с Л. Ельмслевым, утверждавшем, что содержательные и выра-
зительные структуры языка являются координированными и равноправными сущностями [6, с. 
185], Чейф движется от внутренней к внешней форме грамматики, от мысли к ее выражению) в си-
лу неравновесности семантической и фонетической составляющих языка, смысловое, внутреннее, 
логическое богатство которого неизмеримо значительнее его внешних, в том числе звуковых обна-
ружений: «… в основе адекватной теории языка должна лежать семантика, ничего, кроме поверх-
ностного понимания языка, никогда не будет достигнуто, если мы не будем рассматривать семан-
тическую структуру как область, в которой определяется правильное построение предложения, и 
как исходную базу фонетического представления». [18, с. 102]. Чейф полагает, что такое неравно-

1. Синтаксический  
 компонент 
Глубинная   семантическая   2. Семантический 
структура   интерпретация   компонент  
 
трансформации 
Поверхностная  фонетическая    3. Фонологический 
структура   интерпретация   компонент 
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правие является существенным фактором формирования современной системы языка. Иначе гово-
ря, примерно теми же фонетическими (выразительными) средствами передаются все более тонкие и 
сложные нюансы содержания. 

Принимая точку зрения Чейфа, нельзя не задаться вопросом, что это за процессы «форма-
ции», которые формируют, создают первичные семантические структуры? Не идет ли речь о вне-
языковых процессах по своей сути, о некоторых непроясненных актах мышления, о невербализо-
ванном «схватывании», усмотрении смысла еще до всякого возможного проговаривания? Сам автор 
дает следующий ответ на эти вопросы: «Я утверждаю, что в сознании носителя английского языка, 
как, возможно, носителей всех других языков, имеется какой-то отрезок знания, информации, кото-
рый и есть понятие «собака». Эта информация не является образом какой-то конкретной собаки в 
каком-то конкретном случае, это скорее глубинная единица, а образы собак являются только кон-
кретными и случайными ее манифестациями». [18, с. 92].  

Возможно здесь мы подходим ближе всего к той внутренней логической форме, о которой 
писал Г. Шпет. Во всяком случае, большему прояснению в рамках лингвистики подобные структу-
ры не поддаются. По Чейфу речь идет о знакомых всем и каждому семантических сочетаниях и ог-
раничениях, нарушать которые непозволительно. Фраза My dog has wings, использованная Чейфом 
– пример как раз такого рода. Мы прекрасно понимаем это высказывание, его смысл совершенно 
прозрачен, с точки зрения синтаксиса также нет возражений, выходит, мы сформулировали осмыс-
ленное (т.е. имеющее внутреннюю логическую форму) высказывание, говорящее, тем не менее, о 
существовании крылатых собак. Мы понимаем, что подобные вопросы – вне компетенции лингвис-
тов. Это понимает и сам Чейф: «… огромное число ограничений, касающихся взаимовстречаемости 
семантических единиц, недоступно лингвистам, так как эти ограничения зависят ни больше ни 
меньше, как от систематизации всего человеческого знания». [18, с. 102]. В таком случае, не явля-
ется ли «семантизация» лингвистики лишь декларацией, благим пожеланием, обращенным к науке 
как таковой. Не следует ли признать позицию Хомского более корректной и не требующей от науки 
того, чего она, возможно, и не в состоянии дать – адекватного представления всего человеческого 
знания.  

Во всяком случае, в свете вышеизложенного, исходный тезис о близости позиций рассматри-
ваемых авторов, представляется вполне обоснованным. Отталкиваясь от понятия, введенного              
В. фон Гумбольдтом, Г. Шпет, а позже лингвисты – представители генеративной грамматики, дви-
гались в одном направлении.  

По существу, у Чейфа в его примере с крылатыми собаками речь идет о проблеме денотации 
– классической проблеме аналитической философии. Именно сочетаемость «семантических еди-
ниц», описание языка и языковой деятельности с помощью логических средств, построение адек-
ватной модели человеческого знания является квинтэссенцией философствования Л. Витгенштейна. 

На фоне изложенных теорий Витгенштейн стремится пожалуй к наиболее радикальному ос-
мыслению и представлению логической формы языка. При этом поиск такой формы и ее эксплика-
ция непосредственно связаны с прагматической компонентой значения («Значение слова – это спо-
соб его употребления»).  

Прагматический аспект значения / смысла рассматривается Витгенштейном как характери-
стика некоей паралингвистической реальности, получившей название языковой игры. Иными сло-
вами, языковая игра – это поле, на котором только и может быть развернуто все, что мы знаем или 
думаем, что знаем о значении. Поэтому любое рассмотрение внутренней логической структуры 
языка предполагает рассмотрение правил и практик употребления языковых выражений. 

Мы овладеваем некоторым набором языковых игр (правил трансформации глубинных струк-
тур, если следовать Хомскому) еще в раннем детстве и продолжаем осваивать эти практики на про-
тяжении всей сознательной жизни. 

Языковая игра ребенка имеет свою причину или совокупность причин, но подыскивать логи-
ческие основание этой и других игр может только взрослый. Разве нам недостаточно психологиче-
ских, антропологических или социальных причин и условий? Сам факт постановки вопроса о логи-
ческих основаниях нашей языковой способности, а также то, что на этот вопрос до сих пор не най-
дено удовлетворительного ответа, говорит о том, что либо сам вопрос не имеет логического смыс-
ла, либо наш опыт логически безосновен. Возможно верно и то и другое: вопрос, заданный в такой 
форме, некорректен, но если и существует корректная его форма, то ответ все равно будет отрица-
тельным. Не исключено, что этот вопрос имеет не столько логический, сколько экзистенциальный 
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или психологический, а может и эстетический смысл, хотя, следуя Витгенштейну, можно сказать, 
что если предложение имеет хоть какой-нибудь смысл, оно имеет также и логический смысл. 
Верно и другое: предложение не может иметь только логический смысл. Если мы никакого иного 
(кроме логического) смысла не усматриваем, значит, в этом просто нет необходимости.  

Возможны и возражения, ведь одно дело – искать вне-логический (прагматический) смысл 
предложения р = р или даже р ≠ р, другое, усмотреть его в предложении {[(p ∧ q) � r] ∧ [(p ∧ ~ q) � 
r]} � (p � r). В свою очередь, можем ли мы в принципе эксплицировать логический смысл фразы:  

Twas brillig, and the slithy toves  
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrabe. [8, с. 122] 

Но в чем состоит затруднение? Если только в сложности обнаружения смысла или же в не-
возможности его пережить, то это можно считать лишь техническим затруднением, которое может 
быть снято при рассмотрении языковой прагматики. Не об этом ли говорит Витгенштейн в «Über 
Gewißheit»: «501. Не прихожу ли я все больше и больше к тому, чтобы сказать: логика, в конечном 
счете, не может быть описана? Ты должен посмотреть на практику языка, тогда ты ее увидишь» [27, 
с. 220]. 

О какой логике идет речь и что такое «описана»? Внутренняя логика некоторого события (т.е. 
вовсе и не логика в строгом смысле) или логическая теория в рамках логики как науки. Первая опи-
сывается конкретными науками и предложениями естественного языка, так, как велит здравый 
смысл. Вторая не может быть адекватно описана средствами естественного языка, что, собственно, 
и не требуется. 

Витгенштейн и Хомский, каждый по своему стремятся к формализации естественного языка, 
т.е. к его логическому представлению, полагая, что в результате нам откроется его глубинная сущ-
ность, некое пространство смысла, или структура, ответственная за формирование последнего. Ха-
рактерно, что оба автора указывали на синтаксис, как наиболее вероятный уровень смыслообразо-
вания: «664. Можно было бы различать употребление слов «поверхностная грамматика» и «глу-
бинная грамматика». То, что непосредственно запечатлевается в нас при употреблении слова, – это 
способ его употребления в структуре предложения, та часть его употребления, которую – можно 
сказать – можно уловить на слух. < … >» [26, с. 478]. 

Нельзя сказать, что Витгенштейн приложил какие-либо усилия для построения или вычлене-
ния из естественного языка упомянутой им глубинной грамматики. Тем более, что заслугу различе-
ния поверхностных, кажущихся логических форм (die scheinbare logische Form) и внутренних, ре-
альных (wirkliche) форм он приписывал Расселу. [3, с. 74 (4.0031)]. Однако, все творчество Витген-
штейна позднего периода насыщено мыслительными экспериментами и примерами реальной язы-
ковой практики, которые иллюстрируют работу глубинных структур = внутренней логической 
формы языка. Языковые игры, практики, контексты, коннотации – вот основные проявления 
внутренней логики языка, понимание которых и является действительным знанием языка.  

Осуществление той или иной языковой игры, представление в языке некоторого контекста, 
всегда производится по определенным правилам, отражающим, в свою очередь, логическую струк-
туру языка. Последняя может соответствовать неким объективным данностям (здравый смысл, на-
учный дискурс, корреспондентская теория), но часто подчиняется своим собственным законам, не 
обращая внимания на онтологический статус описываемых объектов (поэзия, мифология и т.п.). 
Для внутренней логики языка не столь уж важно, существуют ли кентавры, снарки или крылатые 
собаки, важно лишь соблюдение некоторой контекстной зависимости, правильное поддержание 
языковой игры, что, собственно, и обеспечивает понимание сообщений, т.е. нормальное функцио-
нирование языка.  

Подводя итоги, следует отметить, что несмотря на совершенно различные теоретические, ис-
следовательские и дисциплинарные установки, три рассматриваемых автора двигались в русле не-
коей общей концептуальной схемы или, говоря словами Делеза, создавая по видимости различные 
концепты, имели перед собой один и тот же концептуальный план, очерченный языком. Так или 
иначе, указанные авторы воспринимают язык и его употребление как некую реальность, подчинен-
ную собственной, только ей присущей логике. Благодаря последней языковые феномены что-то 
значат, следовательно, только благодаря своей внутренней логической форме язык вообще возмо-
жен. 
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Можно рассматривать подобную трактовку как последовательную экспликацию понятия 
внутренней логической формы, применительно к языку и его обнаружениям. Можно предположить 
также, что и на этом «странствия» данного понятия не заканчиваются. Пройдя ряд последователь-
ных изменений и трансформаций со времени Гумбольдта, внутренняя логическая форма языка пре-
вратилась в ХХ веке в эффективный концепт, позволяющий строить продуктивные объяснительные 
модели. 
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SUMMARY 
In article is considered the conceptual affinity of three theoretical attempts to present the internal 

form of language: G. Shpet, L. Wittgenstein and N. Chomsky. At all essential distinctions, the specified 
authors are united with effort to find out in language – deep, off-language a source of his semantic forms, 
which is represented as the logic form of language. 

 
О. М. ОЛІЙНИК 

УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ТА ГЛОКАЛІЗАЦІЇ 
 
Визначальний вплив глокалізаційних тенденцій на характер світового розвитку зумовив не-

обхідність дослідження явища глокалізації з точки зору його впливу на положення України в сис-
темі світових координат розвитку. Значною мірою це пояснюється тим, що вирішення соціокульту-
рних проблем сучасного буття вітчизняного соціуму неможливе без урахування впливу на них про-
цесу глокалізації як результату взаємодії глобалізації та локалізації. Це робить актуальним тему да-
ного дослідження. Його метою є визначення перспективних напрямків підвищення ефективності 
трансформації українського соціуму у світовий соціокультурний простір з точки зору впливу фено-
мена глокалізації.  

Кожна локальність демонструє власні особливості входження в процес глобалізації, що вира-
жається у феномені глокалізації. При цьому спостерігаються різноманітні форми та види прояву 
реакції локальності на даний процес. На наявність такого різноманіття вказують багато авторів Ба-
уман З. [1], Гелд Д., МаркГрю Е., Голдблатт Д., Перратон Дж. [3; 4; 5], Герст П., Томпсон Г. [6], 
Леш С. [10], О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко [7] та інші. Проте, на наш погляд, питання щодо перспе-
ктивних шляхів адаптації українського соціуму до глобалізаційних процесів з точки зору явища 
глокалізації ще не знайшли достатнього висвітлення. Тому, у даній роботі зроблено спробу визна-
чення таких інструментів з урахуванням сучасного положення України у системі світових коорди-
нат розвитку.  

Особливості впливу глокалізаційних процесів на положення України в системі світових коор-
динат розвитку значною мірою обумовлене світовими викликами, пов’язаними з кризою національ-
них державностей, що має системну природу. Конфлікт між традиційними етноконфесіональними 
форми соціополітичної організації суспільства та глобалізаційними тенденціями у світі у наш час 
доповнюються новою сумою протиріч, що полягає у розширенні переліку суб’єктів світових 
зв’язків, що логічно обумовлені процесом постмодерністської глокалізації. Вступ України до Сві-
тової Організації Торгівлі, поряд із активізацією форм її діяльності у межах інших світових спіль-
нот, спричиняє її більш тісну інтеграцію у трансформаційні процеси сучасного світового простору.  

Якщо погляд на світ як сукупність національних держав та їх союзів (так званий світоустрій 
«модерніті»), що був притаманний для періоду першої половини ХХ сторіччя, ґрунтувався на ідеї 
виключного статусу та суверенітету національних держав, а також на практиці динамічних, мінли-
вих коаліцій, які створювалися для підтримки балансу інтересів та збереження певного порядку ре-
чей, то на даний час дослідження глобальних суспільних процесів у сучасному світі значною мірою 
обумовлене спільністю проблем та перспектив, що стоять перед різноманіттям локальностей. Кож-
на з історичних формул соціальної організації, що значною мірою визначала характер державності, 
по-своєму обґрунтовувала поєднання діяльності та території, структур управління та структур по-
всякденної практики, фіксуючи їх спільність у той чи інший спосіб на певний термін у відповіднос-
ті з динамічними змінами у зовнішньому середовищі. За наявності принципових якісних змін такі 
структури розпадалися, поступаючись місцем більш адекватним організаційним формам суспільно-
го буття.  

На сучасному етапі розвитку соціуму криза, обумовлена ускладненням соціокосмосу прояв-
ляється у розповсюдженні ідеології суверенності індивідуального вибору, права людини на вільний 
вибір для свого розвитку. Це супроводжується спробами утримання звичної політичної конструкції 
організації суспільного буття, що здебільшого виливається у спроби побудови світової владної вер-
тикалі.  

Ряд сучасних дослідників [7; 8; 12] вважають, що епоха соціального модерну завершена. Бо-
ротьба на світовому рівні триває на рубежах, де минулі противники швидко стають союзниками та 
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навпаки. Боротьба тут йде за побудову «всесвітнього Риму», за утримання цивілізації в умовах по-
стійного впливу варварства, при цьому виникає необхідність постійного протистояння можливості 
виникнення світового хаосу.  

Глобальний світ, побудований на високотехнологічній основі, опиняється на межі можливос-
тей ефективного функціонування традиційних суспільних конструкцій, що критично наближує крах 
таких суспільних структур.  

Світова фінансово-економічна криза визначила збільшення інтересу до альтернативних форм 
соціальної та політичної організації світу, породжених явищем глокалізації, а також до долі вже 
існуючих суспільних конструкцій. Зростає увага суспільства до практичних концептів у даній сфе-
рі, а саме схем, моделей, інструментарію побудови майбутнього універсуму, до стилістики тактич-
ного та стратегічного планування у сфері соціального буття в умовах нового стану середовища на 
світовому рівні. Актуальною на даний час є формальна ідентифікація, по можливості деталізований 
опис та реалізація нових комплексних, композитних форм суспільного устрою, що виникає з надр 
фаціальної державності. За останні десятиріччя виникли такі впливові формули проекції влади на 
світовому рівні, як міжнародні регулюючі органи, або такі форми політичних взаємозв’язків, як 
відносини «країни-системи». У межах розширення глокалізаційних тенденцій динамічно реалізу-
ються процеси автономізації та субсидіарності соціумів, що породжують парадержавні регіональні, 
або глокальні утворення, анклави різноманітних типів генези. При цьому, може здійснюватися руй-
нування різноманітних соціальних, у тому числі державних утворень, які не змогли реалізуватися в 
умовах взаємодії глобального та локального. Це супроводжується радикальною зміною архетипів 
глобального андеграунду. Виникають різноманітні нетрадиційні механізми впливу на соціум та 
управління ним. Такі процеси та тенденції мали місце і у минулому людства: тут достатньо згадати 
протистояння міської комуни та жорсткої ієрархії феодальних держав, яке виникло внаслідок роз-
ширення та поглиблення зв’язків між окремими вокальностями не тільки на рівні держави, але й у 
більш широкому сенсі. Проте, найбільш радикальною метаморфозою постмодерністського розвит-
ку соціальних структур є, мабуть, корпоративна практика, що еволюціонує до рівня держав та між-
державних утворень формуючи сукупність динамічних та автономних держав – корпорацій, які ха-
рактеризуються різними рівнями суверенності та обсягами повноважень. Така еволюція обумовлена 
саме розширенням впливу глокалізації як реакції окремих локальностей на глобальні виклики у 
специфічних формах.  

Деякі сучасні дослідники [2; 9] відзначають, що у своєму розвитку різноманітні форми соціа-
льних об’єднань еволюціонують у напрямку так званих корпоративних форм, тобто колективних та 
слабо формалізованих суб’єктів соціальної дії. Поняття «корпоративної форми» відповідає не лише 
традиційним глобальним мультикультурним підприємствам, але й новоствореним корпораціям-
державам різноманітним групам дії, неформальним клубам різноманітних рівнів компетенції та ін-
шим масштабним соціальним структурам. Сюди можна віднести також аморфні, але дієві мережев-
ні суспільні структури, як, наприклад, трансформери світового руху антиглобалістів. Такі 
об’єднання здебільшого не в змозі конструктивно змінювати реальність, але суттєво впливають на 
неї.  

У своїй граничній формі суспільна структура, яку можна охарактеризувати як корпорацію, 
являє собою гнучку організованість, що утворює систему каналів ефективного зворотного зв’язку, є 
динамічною багатовимірною складною за композицією транснаціональною за складом та місцем 
зосередження зусиль, яка критично відноситься не тільки до колишньої типології суспільного уст-
рою, але до власного поточного стану. Проте, у своїй діяльності вона здебільшого відштовхується 
від статусного об’єкту старого класичного світоустрою, апелюючи до його цілей та мотивації. 

Принципи життєдіяльності суспільних формувань у вигляді корпорацій все частіше акценту-
ють у своїх практиках мистецтво деміургічної імпровізації, виходячи при цьому за межі планування 
досягнення виключно матеріального успіху, тобто для них стають тісними традиційні межі повсяк-
денності. Тут доцільно згадати практику корпорацій у їх економічному сенсі. Такі форми організа-
ції суспільної праці, щоб стабільно отримувати масштабний прибуток, повинні ставити перед со-
бою цілі, які претендують на більше, ніж отримання матеріальної вигоди. Класична підприємниць-
ка культура, характерна для ХІХ та ХХ сторіч, поступається синергічній культурі корпоративних 
співтовариств, формулюючи при цьому трансекономічні цілі та перспективи. Взаємодіючи з анало-
гічними процесами у інших сферах людської діяльності, в умовах глобалізації стратегія метакорпо-
рації тепер особливо виділяє пошук оригінальної суперпозиції у системі соціальних задумів, відпо-
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відним чином формулюючи місію та бачення суспільної ролі даного об’єднання. У відповідності до 
логіки даного підходу корпорація діяльно планує та здійснює облаштування перспективної соціа-
льної ніші, у результаті чого її імідж асоціюється у суспільній свідомості з потребами соціуму. У 
таких випадках корпорація ефективно реалізує вибрану стратегію, не тільки максимізуючи отрима-
ний прибуток, але й задовольняючи певні суспільні потреби. Виходячи на вирішення суспільно не-
обхідних завдань, корпоративні конгломерати пропонують уже не конкретні товари, але соціально 
значущі ідеї, перспективи, що супроводжується формуванням у суспільній свідомості асоціацій, 
пов’язаних із довірою до корпорації та безпекою. Для суспільних формувань корпоративного типу 
саме здатність до оволодіння новим, до вибору адекватної форми глокальної реакції на світові ви-
клики, мистецтво переадаптації до динамічних змін глобальності та конкретних локальних соціу-
мів, у яких вони функціонують, визначає успіх таких об’єднань, ефективність їх еволюції та довго-
терміновість існування у глобальному світі та його локальних формах. Це є характерним для усього 
різноманіття корпоративних об’єднань: не тільки економічних, але й політичних, міжнаціональних, 
міжетнічних, територіальних, кланових, особистісних. Зміни у глобальному світі, що відповідають 
діяльності таких корпоративних формувань, являють собою трансформації, які здебільшого здійс-
нюються не революційним, а еволюційним шляхом. Найчастіше такі зміни реалізуються на основі 
конвергенції зі звичними традиційними структурами повсякденності, тимчасово зберігаючи класи-
чні конвенціональні форми, але радикально змінюючи їх сутність. Таким чином, ситуації та проце-
си, що втілюються у сучасному універсамі, утворюють віртуальні сценарії, які можуть бути реалі-
зовані у майбутньому. Опис таких віртуальних сценаріїв та форм їх здійснення потребує вдоскона-
лення категоріального апарату та теоретичних концепцій існування та розвитку соціуму, що скла-
лися у минулому. Це завдання суттєво ускладнюється різноманіттям глокалізаційних форм відбиття 
суспільної реальності.  

Динамічні зміни складної системи соціальних взаємозв’язків, яка реалізувалася у сьогоденні, 
створюють дилему необхідності утримання, або відмови від структур, що історично сформувалися. 
Показовим у цьому плані є історичний досвід, пов'язаний із розпадом такої великої соціальної спі-
льності, реалізованої на державному рівні, як СРСР. Суспільна необхідність даного процесу з точки 
зору динаміки глобальних процесів у світі до цього часу є дискусійною. Правила поведінки у суспі-
льній сфері в умовах глокалізації визначаються вимогами, що ставляться самим життям. Різномані-
тні трансформації соціуму, що здійснюються у різних локальних формах, ґрунтуються на втіленні 
певного цілепокладання. Фетишизація історично сформованих систем організації соціуму в умовах 
динамічної глокалізації суспільного буття відчужує особистість від конкретних дій, спрямованих на 
самореалізацію у сучасному мінливому світі. Вона робить суспільство пасивним, вразливим до за-
гроз, обумовлених глокальними викликами. Така соціальна спільність є приреченою з історичної 
точки зору. У межах глокалізації історія розвитку суспільних форм соціального буття повинна роз-
глядатися не як каталогізація минулого, а як процес динамічної адаптації окремих локальностей до 
мінливих зовнішніх та внутрішніх умов їх буття, що й визначає конкретні атрибути глокалізаційних 
процесів у даних умовах.  

Соціальні організми та їх композиції створюються, розвиваються та гинуть у ході конкурент-
ної боротьби між ними, при цьому найбільш ефективними є конструкції, що найбільш адекватно 
реагують на глобальні виклики, тобто реалізують максимально успішні форми глокалізації у конк-
ретних умовах.  

У об’ємному сучасному світоустрої, пронизаному енергіями звільненого буття, особливо за-
гострюються проблеми суверенітету та автономії. Глокалізація, ідентифікуючи складну нелінійну 
побудову світу транснаціональних суб’єктів різноманітних територіальних масштабів та значущос-
ті, що відрізняються також напрямком їх діяльнісного та просторового розвитку, визначає тим са-
мим специфіку суспільного сприйняття феномена глобалізації. У сучасній соціальній та управлін-
ській культурі можна виділити два концептуальних підходи, перший з яких є відсторонено систем-
ним та ґрунтується на приматі категоріального узагальнення феноменологічних аспектів глокаліза-
ційних процесів сьогодення; другий підхід являє собою цілісно конкретний світогляд, що ґрунту-
ється на розрізненні природи та індивідуальності динамічних за своєю суттю глокальних ситуацій, 
їх перманентної новизни та унікальності. У першому випадку методологія здійснення змін є засно-
ваною на природничо-науковій парадигмі організації знання та обґрунтуванні практики. Для друго-
го випадку характерним є врахування символізму глокальної реальності, її критичної мінливості, 
комплексності, психологізму. Методологія пізнання та дії зміщуються у площину трансдисципліна-
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рних та некласичних підходів.  
Визначаючи місце України в системі світових координат розвитку, можна відзначити, поряд 

із певним рухом у напрямку модернізації суспільних відносин з врахуванням глокалізаційних тен-
денцій, також прояви певної архаїзації соціальних зв’язків, пов’язані з нестабільністю соціуму в 
умовах даної локальності.  

В умовах світової фінансово-економічної кризи та під впливом її соціальних аспектів соціум 
України впритул підійшов до усвідомлення того, що неможливо у сучасному світі розвиватися ви-
ключно на основі досягнень, добутих у минулому. У противному випадку Україна є приреченою на 
роль сировинної держави у світовому контексті, що відіграє другорядну роль у відносинах між ос-
новними суб’єктами світової спільноти. Сутність глокалізаційного вибору України полягає у необ-
хідності визначення таких форм реакції на глобальні процеси, методів входження у глобальні соці-
альні утворення різних рівнів, що забезпечують реагування на глобальні виклики, адекватне її мож-
ливостям та соціальній специфіці. Вона виражається у необхідності вибору між активним та пасив-
ним стилем дій щодо інтеграції у глобальний соціум.  

Феномен глокалізації в українських умовах знаходить своє відображення у виборі подальшо-
го шляху розвитку країни. Здебільшого такий шлях визначається у системі координат «Схід-Захід», 
що на нашу думку, є некоректним, оскільки передумови та необхідність глокалізації для кожної 
конкретної локальності обумовлені її потягом до максимального продовження свого існування в 
умовах динамічного мінливого світового буття. Тому, мова повинна йти не про орієнтацію на пев-
них суб’єктів світового рівня, а про вибір власних, притаманних саме українському соціуму, форм 
глокалізції, які б забезпечували його розвиток, адекватний загальному світовому процесу змін.  

Болісна реакція українського суспільства на наслідки світової фінансово-економічної кризи 
обумовлена, у першу чергу, не високим рівнем його інтеграції у світову економічну систему, а від-
сутністю адекватних, суспільно усвідомлених форм здійснення глокалізації, які б дозволили ефек-
тивно відреагувати на даний глобальний виклик. Період часу, що пройшов із моменту набуття 
Україною незалежності, засвідчив незначний рівень автономності національної соціально-
економічної системи як відносно зовнішніх, так і внутрішніх чинників.  

Динамічне зростання економіки України у контексті розвитку світової економіки, що спосте-
рігалося у першій половині 2000-х років, значною мірою пояснювалось поліпшенням кон'юнктури 
на ринках українського експорту, адаптацією бізнесу до нових умов національного регуляторного 
середовища та динамічним зростанням споживчого попиту. Економічне зростання у зазначений пе-
ріод відбувалося переважно екстенсивним шляхом і не супроводжувалося цілеспрямованою держа-
вною політикою щодо подолання суттєвих структурних диспропорцій. Тому, короткочасне зрос-
тання рівня буття українського соціуму, що спостерігалося у цей період, не було наслідком вибору 
ефективних форм та методів глокального реагування на глобальні тенденції та виклики. Про це сві-
дчить також наступне сповільнення послідовних соціально-економічних перетворень, які тільки 
загострили проблему консервування застарілої моделі соціально розвитку, що не відповідала суспі-
льним практикам сьогодення. Дана модель залишається дієздатною у короткостроковій перспекти-
ві, насамперед за збереження активної ролі експортної, сировинної складової економічної динаміки, 
проте у середньо- та довгостроковій перспективах може розглядатися як перешкода сталості зрос-
тання, впровадженню його інноваційної природи та зміцненню соціальної спрямованості розвитку 
вітчизняної локальності.  

Подальша адаптація України у світову систему соціальних взаємозв’язків з урахуванням дії 
ефекту глокалізації повинна бути заснована на новій концепції розвитку вітчизняного соціуму, ос-
новою якої є перехід на інноваційний шлях розвитку, відмова від бездумного зростання інвестицій 
у збільшення сировинного експорту. Перехід до концепції інноваційного розвитку створює необ-
хідність визначення ефективних форм глокалізаційного реагування на динамічні зміни у стані сві-
тового соціуму. Для реалізації даної концепції є необхідним не тільки здійснення цілеспрямованої 
інноваційної політики, орієнтованої на розробку та освоєння виробництва українською промислові-
стю новітньої техніки, але й формування нових суспільних взаємозв’язків, використання таких 
форм та методів реалізації соціальної активності індивідів, що дозволили забезпечити Україні ефек-
тивну інтеграцію у світовий простір. 

На сучасному етапі соціального розвитку України її уряди надають першочергового значення 
збільшенню фінансування соціальної сфери. Проте, слід відзначити, що такий підхід у цілому є не-
ефективним, оскільки збільшення ресурсного забезпечення соціальної сфери не може компенсувати 
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зміни, які мали б відбутися в її організації, технологіях забезпечення реалізації соціальних потреб, 
дозволили б збільшити соціальну віддачу ресурсів, що спрямовуються на ці цілі. Зараз стає дедалі 
очевиднішою несумісність збільшення соціальних гарантій за нинішніх неефективної соціальної 
сфери та практичної відсутності дієвого механізму реакції української локальності на глобальний 
виклик, що реалізується у форму світової глобальної кризи, з завданнями формування моделі дина-
мічного інноваційно орієнтованого суспільного розвитку України. 

Розв’язання комплексу перерахованих вище проблем потребує злагоджених дій органів зако-
нодавчої та виконавчої влади, що можливо лише за умов розв’язання політичної кризи та встанов-
лення конструктивної співпраці усіх впливових сил вітчизняного політичного простору. Відтак, са-
ме навколо нього має, на нашу думку, відбуватися консолідація конструктивних політичних сил 
українського суспільства. 

Складність та невизначеність політичної ситуації в Україні, що має вже перманентний харак-
тер гальмують формування сучасної ефективної соціально-економічної політики, яка дозволила б 
на державному рівні здійснювати управління процесам глокалізаційної адаптації до глобальних ви-
кликів.  

Засади відповідної державної стратегії мали б знайти інституційний вияв у вигляді завершен-
ня розробки відповідних, науково обґрунтованих стратегічних програм діяльності у всіх сферах со-
ціального буття. Відносно економічних аспектів першочергових заходів, які повинні бути реалізо-
вані на рівні держави з врахуванням дії глокалізації, слід відзначити, що вони повинні бути своєча-
сними, оскільки початок практичної фази переговорів з ЄС щодо утворення зони вільної торгівлі, 
набуття членства у СОТ, реалізації домовленостей із країнами СНД вже нині спричинюють нові 
виклики для нинішньої національної економічної моделі. Тому зволікання з її модернізацією вже 
неприпустиме. Особливо це є актуальним у контексті довгострокової світової фінансово-
економічної кризи.  

При цьому, на нашу думку, варто зосередити увагу на наступному комплексі пріоритетних 
завдань соціально-економічної стратегії держави. 

Політика розвитку національного конкурентного середовища та внутрішнього ринку має віді-
гравати провідну роль щодо зміцнення ролі конкуренції як базового чинника підвищення ефектив-
ності економіки та стимулу економічного розвитку і соціальної відповідальності бізнесу. Держава 
має створювати та гарантувати законодавче та інституційне забезпечення конкурентної діяльності 
на національному ринку, дотримуватися збалансованих відносин між господарюючими суб’єктами, 
рівності їхніх прав і економічних свобод. 

Для успішної адаптації України у систему світових соціальних зв’язків необхідною є розбу-
дова засад інвестиційно-інноваційного розвитку національної економіки. Формування інвестицій-
но-інноваційної моделі розвитку національної економіки є безальтернативним шляхом скорочення 
значного відставання рівнів розвитку та життя населення України від розвинених країн світу, ради-
кального підвищення продуктивності використання національного ресурсного потенціалу, знижен-
ня енергетичної залежності, подолання суперечності між завданнями економічного та соціального 
розвитку. 

З метою забезпечення ефективного позиціювання України та забезпечення її гідного місця у 
світовому суспільному бутті важливим вважається підвищення її ролі у забезпеченні ефективного 
функціонування інших локальностей. Для цього необхідно здійснювати у економічній сфері під-
тримку експортної діяльності та заохочення поліпшення структури експорту з України. З метою 
принаймні часткового подолання проблеми негативного сальдо зовнішньої торгівлі має бути здійс-
нена розробка комплексу інструментів щодо підтримки розвитку експортоорієнтованих виробництв 
та удосконалення структури товарного експорту в напрямі збільшення в ньому частки товарів з ви-
соким рівнем доданої вартості, що є невід’ємною ознакою ефективної реалізації інноваційної стра-
тегії соціального розвитку. 

Пропонована стратегія інноваційного розвитку українського соціуму можлива лише за умови 
модернізації орієнтирів соціальної політики. Для вирішення протиріччя, що виникає внаслідок про-
тиставлення завдань соціального та економічного розвитку, необхідно здійснити комплекс заходів, 
які передбачають адекватну модернізацію орієнтирів та пріоритетів соціальної політики держави у 
сферах реформування політики щодо заробітної плати, реформування ринку праці, підвищення 
якості та ефективності надання послуг соціальної сфери, запобігання подальшій соціальній поляри-
зації. 
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Крім того, важливою умовою досягнення цілей стратегії інноваційного розвитку української 
локальності у контексті світового соціуму є розвиток партнерських відносин між владою і бізнесом. 
Ефективна глокальна адаптація до сучасних умов діяльності соціальних локальностей неможливі 
без створення механізмів реального партнерства між українською державою та вітчизняними, а та-
кож транснаціональними структурами бізнесу у сферах формування державної економічної та соці-
альної політики, соціальної відповідальності бізнесу, спільної реалізації соціально значущих інвес-
тиційних проектів.  

Найголовнішим стратегічним завданням України може вважатися пошук власного місця в 
глобальній структурі світу, що динамічно змінюється. Єдиною можливістю рівноправного існуван-
ня України в глобальній економіці є формування такої національної інноваційної системи, що спи-
ралася б на вже наявні «випереджаючі конкурентні переваги» в гуманітарній, геополітичній, еко-
номічній сферах та сприяла побудові та розвитку «економіки знань» [11]. 

Принципи концепції національних інноваційних систем, на яких повинна ґрунтуватися інно-
ваційна стратегія розвитку України, полягають у визнанні наукових досліджень та інноваційного 
інвестування як головних важелів економічної динаміки, аналізі інституційного контексту іннова-
ційної діяльності як чинника, що прямо впливає на її зміст і структуру і визнанні інституційної ролі 
інноваторів-підприємців в економічному розвитку.  

Головна роль у формуванні дієвої національної інноваційної системи належить, безперечно, 
державі. Саме вона може реалізувати відповідний комплекс завдань, що малому і середньому бізне-
су не під силу, а великим транснаціональним корпораціям часто є невигідним. У цілому роль дер-
жави в інноваційній сфері полягає передусім у створенні відповідного правового поля. На державу 
покладається і завдання захисту національних інтересів щодо міжнародної співпраці у науково-
технічній сфері. У рамках стратегії інноваційного розвитку економіки держава прогнозує техноло-
гічний розвиток і визначає науково-технічні пріоритети.  

В умовах глобалізації конкурентоспроможність є імперативом економічної політики та стра-
тегії держави, яка прагне закріпитися в міжнародному поділі праці на стратегічних із точки зору 
національних економічних інтересів напрямах. Завдання оцінки конкурентоспроможності економі-
ки країни, розробки, виконання програм та політики її підвищення офіційно інституціалізовані в 
багатьох країнах. Зокрема національні ради з конкурентоспроможності підзвітні президенту або 
прем’єр-міністру у США, Ірландії, Греції, Хорватії, Данії, Росії. У Польщі, Словенії, Сполученому 
Королівстві, Фінляндії, Франції, Чехії в національних міністерствах створюються відповідні управ-
ління або спеціальні міжміністерські комітети (комісії), які розробляють національні стратегії кон-
курентоспроможності або операційні програми. У низці країн розроблена інноваційна та науково-
технічна політика, що забезпечує активізацію інноваційної діяльності й підвищення сприйнятливо-
сті економіки до інноваційних процесів.  

Доцільним є критичне дослідження досвіду реалізації такої політики в інших країнах, яка за-
безпечує посилення та зміцнення їх геоекономічного потенціалу. Так, в ЄС з 2000 р. реалізується 
Лісабонська стратегія; на увагу також заслуговують ініціативи, що розробляються в рамках АСЕАН 
(зокрема щодо інвестиційного та промислового співробітництва), політика «полюсів конкурентосп-
роможності» Франції, а також окремих країн євразійського простору – Стратегія розвитку науки й 
інновацій на період до 2015 р. у Росії, Національний середньо- і довгостроковий план науково-
технічного розвитку Китаю на 2006-2020 рр., Програма кластерного розвитку Казахстану, науково-
технічна політика Японії [11]. 

Важливим аспектом розвитку сучасної світової соціальної системи стала трансформація гло-
бальної ієрархії в напрямі посилення ролі національних інтеграційних утворень (ЄС, АСЕАН, НА-
ФТА тощо), особливо внаслідок зростання їхніх географічних масштабів і набуття ними важливих 
нових функцій. Слід відзначити, що специфіка формування функціонування та діяльності таких 
утворень визначається особливістю здійснення глокалізаційних процесів для даних локальностей. 
Метою діяльності таких мультилокальних утворень є не лише забезпечення конкурентоспроможно-
сті країн-членів шляхом управління міжнародними валютними відносинами, активізація міжнарод-
ної торгівлі, а також забезпечення широкого діапазону чинників, що є визначальними для подаль-
шого розвитку даних локальностей. Діяльність даних об’єднань спрямована на формування спіль-
ного наукового та інноваційного простору, розвиток системи освіти, здійснення інституційних пе-
ретворень.  

Ефективна інтеграція локальності у мультилокальне об’єднання дає можливість її «репозиці-
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онування» у міжнародній системі суспільних звязків, а також вдосконалення чи переорієнтацію фу-
нкцій держави та її інститутів. Так, наприкінці 2006 р. ЄС представив нову торговельну стратегію, 
спрямовану на розширення доступу європейських компаній до нових ринків з метою стимулювання 
конкурентоспроможності та економічного зростання ЄС. Новою стратегією ЄС, яка отримала назву 
«Глобальна Європа: конкурування в світі», першочерговим пріоритетом міжнародної економічної 
політики ЄС визначено укладення двосторонніх торговельних угод. Вона стала активною реакцією 
ЄС на посилення конкурентного тиску з боку азійських та латиноамериканських країн, а також при-
зупинення переговорів в СОТ щодо майбутньої глобальної торговельної угоди) [11]. 

Досвід розвинених країн свідчить, що ефективність глокалізаційного процесу з точки зору 
конкретної локальності значною мірою визначається тим, наскільки глокальні тенденції підсилю-
ють її конкурентоспроможність. На наш погляд, в Україні проблематиці національної конкуренто-
спроможності на найвищому державному рівні приділяють недостатню увагу. Практично не було 
окреслено стратегічних ініціатив та пріоритетів зміцнення конкурентоспроможності, а характерним 
є переважання в політиці держави поточних пріоритетів над стратегічними. Це зумовило «рух на 
місці», що суперечить світовим трансформаціям. У цьому контексті невирішеність фундаменталь-
них суперечностей і неефективність функціонування в Україні базових суспільних інститутів у се-
редньо- та довгостроковій перспективі становить значні загрози для розвитку соціуму. Вони 
пов’язані, зокрема, з такими чинниками, як загострення міжнародної конкуренції щодо залучення 
інвестицій, посилення тенденцій «повзучої лібералізації»; відбувається стрімке посилення глобаль-
ної конкурентної боротьби за інноваційні та інтелектуальні ресурси у створенні національних кон-
курентних переваг, або посилення «конкуренції в глобальній війні за таланти»; зміна парадигми 
економічного зростання, що передбачає перехід від моделі, заснованої на масовому стандартизова-
ному виробництві до моделі, орієнтованої на інноваційний розвиток.  

Це актаулізує для України необхідність здійснення системної та внутрішньо узгодженої полі-
тики забезпечення конкурентоспроможності соціуму на світовому рівні. Така політика має виходи-
ти з наступних стратегічних орієнтирів: посилення ролі та дієздатності держави в процесах управ-
ління адаптацією до світових стандартів суспільного буття; наближення до світових стандартів ін-
ституційного розвитку; дотримання принципу національного партнерства держави, бізнесу та гро-
мадянського суспільства; акумулювання та мобілізація інвестиційних ресурсів для інноваційного 
розвитку України; поліпшення людського капіталу як головної компоненти конкурентоспроможно-
сті держави у світі. 

Дослідження особливостей сучасного етапу розвитку українського соціуму дозволяє виокре-
мити низку ключових проблем забезпечення ефективної стратегії досягнення конкурентоспромож-
ності для України. До них можна віднести:  

- відсутність в Україні єдиної загальнонаціональної парадигми міжнародної інтеграції, яка 
ґрунтувалася б на консолідованому розумінні глобалізаційних процесів провідними акторами;  

- невизначеність для суб’єктів глокалізаційного процесу на рівні України чітких перспектив 
інтеграції у світову спільноту, переваг та ризиків даного процесу; 

- у економічному контексті бар’єром для ефективного глокалізаціного процесу в Україні є не-
вирішеність внутрішніх проблем економічного та політичного розвитку, низька конкурентоспро-
можність переважної більшості національних товарів на світових ринках.  

Україна зацікавлена у зростанні прагматизації відносин з основними світовими акторами, що 
повинно бути реалізоване через розробку додаткових нормативно-правових механізмів забезпечен-
ня прозорості та прогнозованості співробітництва у всіх сферах соціального буття. 

Отже, спроба філософського осмислення позиції України у системі світових координат роз-
витку та виконаний аналіз перспектив трансформації української локальності у систему на кшталт 
«корпорація» з урахуванням світового досвіду ефективного здійснення глокалізації задля оптиміза-
ції наслідків реакції локального на глобальне, дозволяє нам дійти таких висновків.  

В умовах світової фінансово-економічної кризи та під впливом її соціально-економічних ас-
пектів українське суспільство починає усвідомлювати необхідність вибору ефективних форм глока-
лізації для успішної інтеграції у світовий соціум. 

Сутність глокалізаційного вибору України полягає у необхідності визначення таких форм ре-
акції на глобальні процеси, таких методів входження у глобальні соціальні утворення різних рівнів, 
що забезпечують реагування на глобальні виклики, адекватне її можливостям та соціальній специ-
фіці. Вона виражається у необхідності вибору між активним та пасивним стилем дій щодо інтегра-
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ції у глобальний соціум.  
Для України в умовах перспективного переходу від майбутнього посткризового відновлюва-

льного зростання до етапу динамічного розвитку в рамках ринкової глокалізаційної моделі розвит-
ку на перший план висуваються завдання, пов’язані з підвищенням добробуту нації та розвитком 
людського капіталу, що визначає її майбутній поступ.  

Подальшого дослідження вимагає проблема розробки та планування ефективного комплексу 
заходів щодо забезпечення ефективної інтеграції України у світове співтовариство на основі вибору 
оптимальних форм глокалізації.  

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА 
1. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства [Текст] / З.Бауман; Пер. з англ. 

І.Андрущенка; за наук. ред. М.Винницького. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 
2008. – 109 c. 

2. Воронюк О.О. Держава як суб'єкт права – юридична особа [Текст] / Воронюк О.О. // 
Унiверситетськi науковi записки. – 2008. - N4. – С.47-53. 

3. Гелд Д. Демократія та глобальний устрій [Текст] / Д. Гелд; . – К. : Port-Royal, 2005. – 358с. 
4. Гелд Д., Мак-Ґрю Е. Ґлобалізація/Антиґлобалізація [Текст] / Д. Гелд, Е. Мак-Ґрю; . – К.: К.І.С., 

2004. – 180 с. 
5. Гелд Д., МаркГрю Е., Голдблатт Д., Перратон Дж. Глобальні трансформації. Політика, економі-

ка, культура [Текст] / Д. Гелд, Е. МакГрю, Д. Голдблатт, Дж. Перратон; Пер. з англ. Переднє 
слово Ю.Павленка. – К.: Фенікс, 2003.–584с. 

6. Герст П., Томпсон Г. Сумніви в глобалізації [Текст] / П. Герст, Г. Томпсон; . – К.: К.І.С., 2002.–
306с. 

7. Глобальні трансформації і стратегії міжнародної економічної інтеграції // Глобалізація і безпека 
розвитку: Монографія [Текст] / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.; Керівник авт. колективу і 
наук. ред. О.Г. Білорус.– К.: КНЕУ, 2001. – 733 с. 

8. Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом [Текст] / Т. Гундорова // Слово і час. – 
2008. - N 4. – С. 14-21. 

9. Заграва Е. Глобалізація і нації. К: "Фенікс", 2002. [Електронний ресурс]. Режим доступа: 
http://observer.sd.org.ua/news.php?id=518 

10. Леш С. Соціологія постмодернізму [Текст] / С. Леш; . — Львів: Кальварія, 2003.–344с.  
11. Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку 

: Монографія / За заг. ред. Ю. Г. Рубана. [Текст] – К. : НІСД, 2007. – 538 с. 
12. Шелюто В.М. Вплив постмодерністського світогляду на процес десакралізації естетики// Муль-

тиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури, – 2006. - № 59. [Електронний 
ресурс]. Режим доступа: www.filosof.com.ua/Jornel/M_59/Sheluto.pdf 

SUMMARY 
This is the attempt of philosophical understanding of position of Ukraine in the system of the world 

coordinates of development. The essence of glocalization choice of Ukraine is defined by the necessity of 
determination of such forms of reaction on global processes, and such methods of integration in global so-
cial formations of different levels, which provide reacting on global challenges adequate to its potential 
and social specifics. It is expressed in the necessity of choice between the active and passive styles of inte-
grating into the global community. 

 
О. В. ЧУМАК  

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ЕТАПУ БАЗОВИХ ІННОВАЦІЙ 
 

В останні десятиліття інноваційних змін та розвитку інформаційних технологій науково-
технічні досягнення, змінюючи саму природу суспільства, захоплюють індивіда у свій потік. Інно-
вації виступають основним механізмом формування нових технологій, нових моделей поведінки, 
оновлення виробництва і організації знань, що створює передумови для пошуку альтернативних 
шляхів розвитку суспільства, які перебувають в стані нестабільності. Базові інновації виступають 
ключовим фактором трансформації суспільства та створюють передумови для заміщення менш 
ефективного ресурсу більш ефективним. В сучасних умовах, коли науково-технічна революція 
вступила в новий етап своєї еволюції, дуже важливо визначити основні напрями та перспективи 
розвитку інновацій, які закладають фундамент майбутнього суспільства і держави.. 
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Мета статті: 
- визначити основні хвилі базових інновацій у розвитку суспільного буття; 
- розкрити зміст та особливості основних періодів базових інновацій; 
- показати особливості, напрями та перспективи розвитку сучасної хвилі інноваційних змін. 
Значний внесок у розкриття основних етапів розвитку і особливостей застосування базових 

інновацій внесли представники російської філософської та соціологічної думки В.М. Іванов та С.Б. 
Мельникова [1]. Проблемі впровадження та перспектив розвитку сучасних базових інновацій у різні 
сфери суспільного буття присвячені роботи українських філософів В.С. Лук’янець і О.М. Соболь 
[17] та західних науковців, зокрема Хорна М.П. [6], Вертранда Г., Михальського А., Пенча Л.Р. [7], 
Антона П.С., Вільберглітта Р., Шнайдера Дж. [9], Петерсена Дж. [10] та ін. 

Час, у якому ми живемо, – час постійних змін та пошуку відповідей на нові питання, які ви-
никають в умовах невизначеності в світі, що нас оточує. Подібну ситуацію американці визначають 
одним словом – виклик. Кожен виклик несе в собі нові можливості подальшого розвитку. У ХХІ 
столітті особливого значення набувають інновації, які мають стати фундаментом небувалих змін в 
усіх сферах людського буття: економічній, соціальній, політичній та духовно-культурній.  

У найбільш загальному вигляді інновації – це використання досягнень людського розуму (но-
вих ідей, відкриттів, винаходів, удосконалень і т. д) для підвищення продуктивності праці в тій чи 
іншій сфері діяльності – у виготовленні нових засобів виробництва або продуктів праці, у застосу-
ванні більш ефективних технологій, джерел енергії, в освоєнні нових архітектурних і художніх сти-
лів, покращенні форм організації праці і управління, фінансових, торгових або соціально-
економічних інститутів, форм міжнародної співпраці тощо [1, 22].  

 Перелік можливих інновацій і сфер їх застосування є невичерпним, як невичерпними є вина-
ходи людського розуму і різноманіття сфер його творчої діяльності, спрямованої на реалізацію ба-
гатоманітних інтересів особистості, організації, суспільства в цілому. 

 Серед великої кількості класифікацій інновацій особливої уваги вимагають ті з них, які відрі-
зняються за рівнем новизни, глибиною перетворень та значенням для розвитку, як окремої людини, 
так і усього людства. До таких інновацій слід віднести: базові інновації, які призводять до докорін-
них перетворень в тій чи іншій сфері (формування нових напрямків в розвитку техніки, технологіч-
них укладів та засобів виробництва, нових економічних та соціально-політичних укладів, переворо-
ти в науці, культурі, освіті та ін.); покращуючи інновації, спрямовані на диференціацію і поширен-
ня базових інновацій для більш повного врахування специфічних вимог різних сфер застосування і 
груп споживачів та псевдоінновації, націлені на часткове покращення і продовження агонії застарі-
лих систем, які лише створюють видимість інноваційної активності та грають іноді реакційну роль 
[1, 23]. Саме базові інновації і стали об’єктом дослідження даної роботи. 

Новий етап науково-технологічної ери, у який вступило людство мав у своїй основі достатньо 
тривалий період винайдення та впровадження у практику людського буття значної кількості різно-
манітних базових інновацій.  

Інновації виникали та поширювалися хвилеподібно: періоди підйомів інноваційної активності 
перемежовувалися періодами спадів – в загальному ритмі розвитку суспільства.  

Російські науковці В.М.Іванов та С.Б. Мельникова виділяють наступні періоди виникнення і 
розвитку базових інновацій [1, 8-9]: 

1. Період мезоліту (10-5 тис. до н.е.) – це період освоєння лука та стріл, використання дроти-
ків, керамічного посуду стало змістом технологічного перевороту тієї епохи, який багатократно 
підвищив продуктивність праці та дав поштовх до швидкого збільшення чисельності населення. 

2. Період неолітичної революції (8-3 тис. до н.е.) – найвища хвиля базових нововведень. В зо-
нах неолітичних культур було освоєно багато знарядь для землеробства, тваринництва, переробки 
та збереження продуктів, що сприяло виникненню міст, прискореному обміну продуктами праці, 
ускладненню системи суспільних відносин. 

3. Період формування та розквіту ранньокласового суспільства (3 тис. до н.е.) – третя хвиля 
базових інновацій, коли значний розвиток отримали зрошувальне землеробство, будівництво міст, 
храмів, палаців, пірамід, освоєння знарядь виробництва, зброя і предмети побуту з бронзи; 
з’явилися професійні архітектори, писарі, управляючі, музиканти, художники, мореплавці, торгов-
ці; формується структуру суспільства, яка збереглася і до сьогоднішнього дня, хоч і пройшла через 
ланцюг модифікацій. 
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4. Найбільш вагомими в античному суспільстві (2-1 тис. до н.е.) були інновації у сфері духов-
ного відтворення (формування абстрактної науки у Давній Греції і високого мистецтва, виникнення 
основних світових релігій, школи філософів, академії Платона, ліцею Аристотеля, Олександрійсь-
кого музею), в соціально-політичній сфері (виникнення демократії в Афінах часів Перикла, римсь-
кого права, створення світових імперій), в розвитку виробництва найбільшою базовою інновацією 
стало виготовлення знарядь праці і зброї із заліза, що істотно підвищило продуктивність праці. 

5. Період занепаду античної цивілізації і формування перших паростків середньовіччя (в кінці 
1 – початку 2 тис.), характеризується новою хвилею базових інновацій на Сході (Китай, Індія, араб-
ський світ) та у Західній Європі, коли відбулося відродження ремесел на основі нової технічної ба-
зи, були створені цехи, виникли «вільні міста», розвивалося судноплавство, затвердилося пануван-
ня світових релігій, створювалися університети, біржі. 

6. Період ренесансу та реформації – це період Великих географічних відкриттів, швидкого 
розвитку мануфактури, що підготувало нідерландську і англійську буржуазні революції і призвело 
до освоєння таких політичних інститутів, як парламент, політичні партії, сприяло стрімкому розви-
тку і поширенню книгодрукування. 

7. Основи індустріальної цивілізації (остання третина ХVІІІ – ХІХ ст.) заклала промислова 
революція в країнах Заходу, на основі якої відбулися радикальні перетворення у виробництві (сис-
тема машин, фабрики), соціальному ладі (капіталісти та наймані робітники), політичних відносинах 
(буржуазна демократія, колоніальні імперії), науці, культурі, освіті. Індустріальне суспільство – це 
«гра з штучно створеною природою», яка зачіпає переважно галузь відносин людини і машини та 
забезпечує енергію для трансформації природного середовища в технічне. Економічна діяльність 
сконцентрована на виробництві та обробці матеріальних товарів. Основні професії відносяться до 
вторинного сектору – це не дуже кваліфіковані фабричні робітники та інженери. Головна економіч-
на проблема полягає в тому, щоб мобілізувати капітал, достатній для створення нових підприємств 
у галузі матеріального виробництва. Основна соціальна проблема, навпаки, знаходиться у сфері 
стратифікації. Ця система обумовлена диференційованим володінням капіталом, яка породжує ви-
робничі та соціальні конфлікти з приводу розподілу прибутку та оплати праці. З нею пов’язана інша 
ключова проблема – координація диференційованих дій та інтересів навколо машинних технологій. 

За два століття розвитку індустріального суспільства можна простежити три інноваційні під-
етапи: середина ХІХ ст. (хімія, пароплави, металургія); кінець ХІХ – початок ХХ ст. (електротехні-
ка, рідке паливо, автомобілі, авіація); середина ХХ ст. (термоядерна зброя, АЕС, ракети, ЕОМ, пла-
стмаси), що знаменувало становлення технологічно іншого засобу виробництва.  

8. Сучасний етап базових інновацій (остання чверть ХХ ст. – І десятиліття ХХІ ст.) охоплює 
всі сфери суспільства, що лежать в основі заміни інноваційної цивілізації постіндустріальною. Ін-
новації в цій перехідній економіці охоплюють дві хвилі: базові – коли реалізуються наукові від-
криття і великі винаходи, які перетворюють суспільство, а потім сприяють поширенню досягнутих 
завоювань; і покращуючи інновації, що реалізують середні та мілкі винаходи в різних сферах люд-
ської діяльності. 

Радикальні інновації здійснюються, в першу чергу, в економіці. На зміну тенденціям концен-
трації виробництва і монополізації власності, обмеження ринкової конкуренції, посилення держав-
ного втручання в економіку в інтересах монополій і воєнно-промислового комплексу приходять 
тенденції деконцентрації і демонополізації виробництва, підвищення ролі малого і середнього біз-
несу, посилення взаємовигідних інтеграційних зв’язків. 

Минула система міжнародного розподілу праці, заснована на взаємовідносинах між «розви-
неною індустріальною основою світу», напівпериферією економік, що індустріалізуються, і пери-
ферією нерозвинених країн, змінюється в сторону створення єдиної глобальної економіки, в якій 
домінує «глобальна тріада» Північної Америки, ЄС і Східної Азії. Тут розміщені основні виробничі 
сили світу і «мегаринки» світової глобальної економіки, в якій ключову роль відіграють глобалізо-
вані транснаціональні корпорації.  

Розвиваються також міждержавні інтеграційні союзи (Європейський Союз, НАФТА, МЕР-
КОСУР, АСЕАН та ін..), і зони вільної торгівлі. Національні господарства і міжнародні економічні 
організації перебувають у процесі взаємодії та взаємозалежності через систему міжнародних еко-
номічних відносин. Їхніми структурними елементами є міжнародні економічні відносини у сфері 
виробництва, обліку, валютно-фінансові зв’язки, інформаційні, науково-технічні.  
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 Загострюється регіональна ринкова конкуренція, переважаючим типом економіки в розвине-
них країнах стає соціально-ринкова – найбільша інновація останніх десятиліть в цій галузі [2, 16]. 

Інноваційна хвиля «накрила» і політичну сферу. Крах тоталітарних режимів і соціалістичної 
системи породили такий феномен, як перехідне суспільство, в якому переплітаються елементи ста-
рих капіталістичних і соціалістичних та нових постіндустріальних відносин. 

Перед людством ХХІ століття постає необхідність колективного демократичного державного 
контролю глобалізації, забезпечення її справедливості, пом’якшення диктатури глобалізації через 
відповідні форми глобального правління. Світова система правління повинна забезпечувати поета-
пні, поступові, через відповідні структури регіонального типу, такі як Європейський Союз, переве-
дення та вивід цивільної (державної) влади на наднаціональний рівень. Глобальні ринки повинні 
жорстко контролюватися та регулюватися за всезагальними правилами глобального управління. 
Необхідною є і нова система багатосторонніх угод. Політичне керівництво націй-держав повинно 
взяти орієнтацію на нове глобальне правління, як вибір між ефективною глобальною інтеграцією та 
деградуючою локальною самоізоляцією. Це має особливе значення для старих і нових країн Євро-
пи, яка повинна запропонувати світу глобалізацію європейського зразка, через регіональну інтегра-
цію та демократичне колективне управління процесами глобалізації. Глобалізм або локалізм – це 
вибір національних стратегій та національного державного правління. 

Метою демократичного глобального правління має стати організована у всесвітньому масш-
табі соціальна трансформація, за якої людство поступово, поетапно, без насильства інтегрується в 
єдину світову соціальну систему. Демократія нового тисячоліття повинна надавати своїм громадя-
нам можливість доступу до соціальних, політичних та економічних процесів, які виходять за межі 
та трансформують традиційні кордони. Кожен громадянин держави має навчитися бути також «ко-
смополітичним громадянином», тобто особою, спроможною бути посередником між національни-
ми традиціями та іншими формами буття. Громадянство в демократичній державі майбутнього все 
більше братиме на себе посередницьку роль: роль, яка передбачатиме діалог з традиціями і дискур-
си з іншими, спрямовані на розширення горизонтів розумінь та подолання забобонів окремої осо-
бистості, а також збільшення меж спільного взаєморозуміння. Окрім того, глобальні трансформації 
підтримують ідею, що коли більшість сучасних форм влади стануть підзвітними та коли більшість 
складних питань, які зараз стосуються всіх – на локальному, національному, регіональному та гло-
бальному рівнях – будуть демократично регулюватися, народ кожної країни буде мати можливість 
доступу і членства в різноманітних політичних спільнотах. 

Серцевиною цього можливого проекту є відродження легітимної політичної діяльності так, 
що це звільняє її від традиційної прив’язаності до сталих кордонів та визначених територій і, на-
впаки, визначає її як атрибут базових демократичних перетворень чи базового демократичного пра-
ва, яке може, в принципі, бути гарантоване і використане в діяльності різноманітних саморегульо-
ваних організацій – від міст і регіонів до національних держав, наднаціональних регіонів і ширшої 
глобальної мережі [3, 114]. 

У сучасному змінюваному житті відбуваються трансформаційні зміни не лише у політичній 
та економічній, але і у соціальній сфері, де інноваційний процес – це передусім продукт обставин, 
які панують у сучасному постіндустріальному суспільстві. Соціальні інновації відображають відхід 
від системи двополюсних класових відносин до багатоманітної соціальної стратифікації, де чіткі 
межі між окремими прошарками розмиті; посилилася роль середнього класу, мілких підприємців і 
фермерів, які є одночасно і робітниками, і власниками. Найбільш суттєвим чинником соціальної 
сфери є демографічний розвиток, динаміка і структура кінцевих потреб, принципи взаємовідносин 
суспільства і природи. На зміну прискореного зростання чисельності населення (з 1,2 млрд. в 1850р. 
до 6 млрд. в 2000р. – в 5 разів за 150 років), демографічному вибуху післявоєнного періоду прихо-
дить тенденція уповільнення темпів зростання [1, 10]. 

Зростає роль права в регулюванні всієї системи суспільних відносин. Нова соціальна демок-
ратія може скласти базу для об’єднання навколо просування ідеї неупереджуваного права на між-
народному рівні, більшої відкритості, підзвітності та демократії в глобальному управлінні; глибшої 
прихильності до соціальної справедливості в прагненні досягти більш справедливого розподілу сві-
тових ресурсів та людської безпеки; захист та оновлення спільноти на різних рівнях (від локального 
до глобального); та регулювання глобальної економіки через державне управління глобальними 
фінансовими та торговими потоками, забезпечення глобальних публічних благ і залучення най за-
цікавленіших груп до корпоративного управління. 
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 Змінюється місце держави в суспільстві: зменшується її домінуюча роль в мілітаризації сус-
пільства і в прямому втручанні у відтворюючі процеси, одночасно посилюючі її значення в охороні 
загальних інтересів і прав кожної людини, у впливі на інноваційні процеси, у підтримці базових 
інновацій. 

Інноваційні зміни охопили також сферу духовного відтворення, знаменуючи становлення но-
вого соціокультурного простору. Духовне зростання кожної людини неможливе без усвідомлення 
своєї національної особливості і приведення її у відповідність з розвитком суспільства і світу. Єди-
на планетарна спільнота в майбутньому має стати носієм нового історичного типу духовної ціліс-
ності людства, яка ґрунтує свої засоби в коеволюційній діяльності людини. 

У нових умовах ХХІ століття розпочинається переворот в галузі мистецтва. Приходить час 
нових художніх стилів, відроджується інтерес до національних культур як складових елементів ба-
гатьох палітри світової культури. 

Формування нового суспільства неможливе без базових інновацій в галузі освіти, які дозво-
ляють поколінням людей адаптуватися до принципово нових умов життя і праці в постіндустріаль-
ному суспільстві; без створення системи безперервної та дистанційної освіти, опори на креативну 
педагогіку і сучасні інформаційні технології; пріоритет гуманітарної освіти. Вищі досягнення люд-
ського розуму, нові наукові ідеї, відкриття, винаходи стають всесвітніми досягненнями. Вищі дося-
гнення культури, шедеври мистецтва стають доступними всім.  

Постіндустріальне суспільство – це «гра людей один з одним», в ході якої поряд із машинною 
технологією виникає «інтелектуальна технологія», яка базується на інформації. Воно включає галу-
зі виробництва, сконцентровані в трьох секторах людської діяльності: третинному, який включає 
транспорт та комунальні послуги; четвертинному – торгівлю, фінанси та обмін капіталів; 
п’ятирічному – охорону здоров’я освіту, наукові дослідження, державний апарат та дозвілля. Саме 
цей останній сектор є визначальним, тому що включає до себе основні види занять, перш за все дія-
льність вчених. Якщо визнати, що в постіндустріальному суспільстві ключовою проблемою є виро-
бництво інформації та інновацій, а їх самим важливим джерелом є наука, то головною справою стає 
організація науково-дослідних інститутів та університетів. Сила суспільства та націй починає вимі-
рюватися їх здатністю розвивати науку; тому в постіндустріальному суспільстві основними полі-
тичними питаннями стають: проблема державної підтримки науки, політизація науки та інформації, 
соціологічні проблеми організації інноваційної діяльності за допомогою команд вчених [4, 37-38]. 

Провідне місце в новому етапі базових інновацій належить, перш за все, інформаційній рево-
люції, яка стає найбільш помітним явищем в перетворенні технологічної бази і всього життя суспі-
льства. Нові інформаційні технології кардинально змінюють характер праці у промисловості, змі-
нюють саму технологію і організацію виробництва в умовах інформатизації і глобалізації. Інфор-
маційний прогрес сприяє духовному збагаченню індивіда, перетворюючи інформацію на рушійну 
силу інтелектуального прогресу та сприяючи зростанню інформаційної культури. Інформаційна 
наука стала набувати абриси суспільно важливої професії, яка стала засобом вирішення проблем 
сучасності. 

Сучасна інформатизація соціального простору є безперервним процесом забезпечення інфор-
маційних потреб соціуму на основі використання інформаційно-цифрових та телекомунікаційних 
технологій. Мережа систем супутникового зв’язку, Інтернету стали невід’ємною складовою части-
ною життя всього суспільства. Очікується, що темпи удосконалення технології інтегральних схем, 
які спостерігалися в останні 30 років, будуть збережені на найближчі 5-7 років. Це означає, що про-
дуктивність інтегральних схем пам’яті буде зростати кожні наступні три роки у 4 рази.  

Уже в недалекому майбутньому стануть доступними нові засоби збереження інформації, а 
приблизно через 15 років найдуть поширення біочіпи [5]. Деякі спеціалісти прогнозують, що при-
близно до 2015 р. на ринку з’являться оптичні комп’ютери, у яких для кодирування інформації бу-
дуть використовуватися не електрони, а фотони [6]. 

Після 2010 р. з’являться програми для самоналагодження та самоосвіти. У багатьох галузях 
на допомогу людині прийдуть експертні системи, а в найближчій перспективі – нейронні мережі. 
Більш широкого поширення у різних галузях виробництва і бізнесу отримає імітаційне моделюван-
ня. 

Процес заміщення мідного кабелю оптоволокном буде сприяти розвитку сфери телекомуні-
кацій, зокрема помітному зниженню вартості послуг зв’язку і в подальшому буде суттєво впливати 
на розвиток інформаційних технологій, на організацію праці і форми зайнятості населення. Зокре-
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ма, помітно зросте кількість «розподілених» робочих місць, які не потребують фізичної присутності 
самого робітника на підприємстві [7]. 

Не менш важливою базовою інновацією на межі ХХ-ХХІ ст. був прорив в галузі генної інже-
нерії та біотехнології. За американськими оцінками до 2025 р. вони будуть забезпечувати близько 
20% ВВП. З їх відкриттям з’явилася нова можливість для конструювання небувалих у природі видів 
мікроорганізмів, рослин, тварин. Генетика замахнулася на організм людини, не тільки створюючи 
нові ефективні види ліків, але і привносячи цілеспрямовані зміни у структуру спадкової речовини 
[8]. 

Недостатньо дослідженою проблемою, від вирішення якої суттєво залежить подальша комер-
ційна доля цих нововведень, є проблема опосередкованого впливу штучних кормових добавок і 
препаратів, які застосовуються, на організм людини. Більш детальне вивчення фізіологічного про-
цесу травлення у людини і тварин буде сприяти появі нових живильних продуктів, збагачених ко-
рисними для здоров’я компонентами. Це може привести до формування нової ніші на ринку продо-
вольчих товарів [9]. 

Значний інтерес викликають перспективи виведення методами генної інженерії у поєднанні з 
клонуванням нових, високопродуктивних порід сільськогосподарських тварин. Можна очікувати, 
що технологія клонування знайде у найближчі роки реальне практичне застосування у тваринницт-
ві. 

Значний прогрес у галузі медицини очікується у зв’язку з вивченням захворювань генетичної 
природи і розробкою генно-інженерних методів їх лікування. Відомо понад 4 тис. подібних захво-
рювань, що були викликані дефектами в одному або декількох генах. Їх лікування або попереджен-
ня на різних стадіях життєвого циклу, за критерієм додатково прожитих років, буде мати для суспі-
льства, за американськими оцінками, навіть більший ефект, ніж у випадку серцево-судинних і он-
кологічних захворювань. Повсюдне практичне застосування методів генетичної терапії для ліку-
вання і попередження спадкових хвороб очікується після 2015 р. Суттєвими перепонами на цьому 
шляху поки є, зокрема, відсутність повного розуміння механізмів регуляції, синтезу і біологічних 
функцій ряду білків та інших фізіологічно активних з’єднань на рівні складних систем організму 
[10]. 

Важливою медичною проблемою, яка може бути вирішена у найближчі 10-20 років, є біоін-
женерія тканин і органів людини з метою заміщення вражених ділянок шкіри, хворих внутрішніх 
органів, лікування серцево-судинних захворювань, протезування та ін. Інший напрямок, який отри-
має, можливо, інтенсивний розвиток у найближче десятиліття, пов’язане із створенням нейрональ-
них і сенсорних імплантатів. 

Завдяки поєднанню біохімічних методів, автоматизованих приладів для секвенірування ДНК і 
застосування сучасних засобів обчислювальної техніки вже до 2015 р. буде, можливо, визначено 
точний хімічний склад кожного гену. Більш доступною може стати процедура генетичної ідентифі-
кації особистості. У подальшому отримані у цьому напрямку результати можуть знайти практичне 
застосування при забезпеченні безпеки закритих систем (воєнних об’єктів, інформаційних баз да-
них і т. п.). 

Біотехнології набудуть більш широкого поширення у хімічній промисловості, у тому числі 
завдяки використанню біореакторів і створенню біоорганічних каталізаторів на основі іммобілізо-
ваних ферментів і клітин. Нові перспективи в даній галузі пов’язують із спрямованим конструю-
ванням хімічних з’єднань. 

На різних стадіях вивчення та освоєння знаходяться біотехнології, які дозволять використати 
екологічно більш чисті відновлювані джерела енергії, переробляти руди і концентрати, які включа-
ють метали, застосовувати мікроорганізми для збільшення видобутку нафти і боротьби з виділен-
ням метану в шахтах. 

У найбільш віддалених перспективах можливим є застосування методів біотехнології в інфо-
рматиці. Особливий інтерес тут представляє створення елементів пам’яті ЕОТ на основі біологіч-
них макромолекул (біочипів) і нейронних мереж, які моделюють інтелект вищих організмів [9]. 

Наступною базовою інновацією є переворот в матеріалах і технологіях їх переробки. На зміну 
залізу, хоч воно і буде ще займати провідне місце серед конструктивних матеріалів, приходить час 
штучних пластичних матеріалів і синтетичних смол, композитів і кераміки. Справа не тільки в кра-
щих їх властивостях, але і в тому, що на їх виготовлення потрібна незначна кількість природної ре-
човини, вони значно знижують витрати праці та відходи в процесі переробки. 
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Мова йде, у першу чергу, про такі властивості, як зносостійкість, придатність для багаторазо-
вого використання у різноманітних конструкціях, відсутність шкідливого впливу на навколишнє 
середовище і можливість повної переробки по замкненому циклу, що виключає появу відходів. 
Значні перспективи пов’язуються із розробкою та використанням нових технологій приготування 
конструкційного бетону і матеріалів для дорожнього покриття, в тому числі із застосуванням полі-
мерних з’єднань. 

Згідно опублікованим прогнозам, до 2015 р. буде налагоджено виробництво керамічних дви-
гунів для автомобілів і повітряних апаратів. За іншими прогнозами, композитні матеріали на кера-
мічній і металевій основі практично витіснять до цього часу з авіаційної промисловості сталь, титан 
і нікель [9]. 

Серед інших можливих напрямів використання нових матеріалів у машинобудуванні заслуго-
вує уваги створення довгочасних твердих мастил, міцних фарб, що забезпечують надійний захист 
поверхні автомобілів на полімерній основі. 

Висловлюються припущення про те, що до 2015 р. надпровідні матеріали знайдуть достатньо 
широке застосування в електронних приладах різноманітного призначення. Можлива поява нових 
перспективних напівпровідникових матеріалів на основі SiC та GaN для потреб електроніки [11]. 

Завдяки появі нових матеріалів розширяються можливості для мікромініатюризації приладів і 
обладнання (забезпечення потреб нанотехнологій і конструювання більш мілких приладів практич-
ного призначення для мікро- і молекулярної електроніки, діагностики і медицини). 

Покращаться споживчі властивості синтетичних матеріалів, що застосовуються в текстильній 
промисловості. Зокрема, очікується, що до 2015 р. з’явиться одяг, який буде реагувати на зміну по-
годи. 

Отримають більш широке поширення штучні аналоги природних матеріалів, у тому числі 
біологічних тканин. Обговорюються проблеми створення протягом першого десятиліття нового 
століття різноманітних протезів для хірургічних операцій, у тому числі штучних кістяних тканин, 
м'язів і зв'язок, синтетичних білків, полімерних молекул, що замінюють гемоглобін крові. Отримані 
синтетичним шляхом штучні органи і тканини знайдуть широке застосування при трансплантації до 
2020 р.[12]. 

Створення нових матеріалів стимулює інженерну думку та призводить до появи нових конс-
трукцій та виробів 

В наш час багато спеціалістів в Україні і за кордоном вважають, що у найближчі 10-20 років 
майбутні технологічні нововведення будуть пов’язані саме з нанотехнологіями. Очікується, що за 
масштабами впливу на економіку та інші сфери життя суспільства вони зможуть стати з часом в 
один ряд з інформаційними і біотехнологіями. 

Термін «нанотехнології» характеризує, у першу чергу, характерні розміри об’єктів, які взає-
модіють між собою, і відстані між ними. Нанометр (нм) – це одна міліардна частина метру, тобто 
відстань, яка у мільйон разів менше за один міліметр. Для порівняння: відстань між атомами кисню 
і водню у молекулі води дорівнює приблизно 0,1 нм, діаметр атома золота дорівнює 0,3 нм, діаметр 
вірусу грипу складає приблизно 70 нм, довжина хвилі світу – приблизно 500 нм, тобто нанотехно-
логії мають справу із характерною довжиною порядку розмірів великих молекула або відстаней між 
окремими атомами в молекулах [13]. 

На думку вітчизняних і західних експертів, існують широкі перспективи використання нано-
технологій у різних галузях господарської діяльності. 

В обробній промисловості у майбутньому з’явиться можливість синтезувати у нанодіапазоні з 
молекул вихідні конструктивні блоки контрольованого розміру і збирати з них більш великі струк-
тури із заздалегідь заданими властивостями і функціями. Наприклад, минаючи традиційну механіч-
ну обробку, можуть бути сконструйовані наноструктуйовані металеві, керамічні та полімерні мате-
ріали заданої форми; очікується створення високоміцних покриттів для ріжучого інструменту та 
різних технологічних додатків в електроніці і хімічній промисловості [14]. 

У галузі наноелектроніки і комп’ютерної технології може бути досягнутий значний прогрес 
в мініатюризації (аж до розміру у 100 нм. до 2010 р.), підвищенні швидкості і продуктивності при-
ладів з обробки інформації – вхідних датчиків, логічних пристроїв, дисплеїв та пристроїв для пере-
дачі інформації. Обговорюються перспективи збірки за допомогою нанотехнології інтегральних 
схем високого рівня складності та функціональності на основі подальшої мініатюризації їх актив-
них полу провідникових елементів, а також об’єднання останніх у трьохмірні (багатошарові) струк-
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тури [15]. Всі ці зміни дозволять значно прискорити процес подальшого удосконалення обчислюва-
льних систем, відношення їх вартості до продуктивності. 

Медичні напрями нових досліджень будуть багато у чому пов’язані із розвитком нанобіотех-
нологій. З’являться нові методи точної доставки лікарняних препаратів до вражених органів і тка-
нин, тим самим підвищиться ефективність створення і застосування медикаментів, значно розши-
риться їх терапевтичний потенціал. Нанотехнології уможливлюють суттєвий прогрес у галузі діаг-
ностики і лікування захворювань на молекулярному рівні, у тому числі раннього виявлення онколо-
гічних захворювань. Інші очікувані інновації будуть стосуватися конструювання біороботів, осна-
щених бактеріальними двигунами, і міні-фабрик з виробництва хімічних з’єднань і матеріалів із 
заздалегідь заданими властивостями, створення штучних імунологічно сумісних органів і тканин, 
нові методи покращення зору і слуху, ефективні засоби діагностики та лікування захворювань на 
ранній стадії розвитку [16]. 

Ці нові технології дозволять, по-перше, зробити лікування більш індивідуалізованим, по-
друге, передати цілий ряд функцій за спостереженням за станом організму та постановку діагнозу в 
руки самих пацієнтів, по-третє, збільшити тривалість життя і повноцінний активний період кожній 
людині. 

У галузі аеронавтики та дослідження космічного простору можливим є прогрес у конструю-
ванні літальних апаратів і космічних станцій за рахунок застосування наноструктурних матеріалів, 
які мали б такі особливі властивості, як мала вага, висока міць, значна температурна стійкість. 
Представляє інтерес перспектива перенесення виробництва наноструктурних матеріалів і систем в 
умови космосу. Серед інших перспективних інновацій називають захисні скафандри з покриттям із 
наноструктурних матеріалів, які б захищали космонавтів від екстремальних температур та інших 
шкідливих впливів [17, 74].  

У сфері захисту навколишнього середовища існують цікаві перспективи застосування нано-
технології для зниження шкідливих викидів у різних галузях промисловості і на транспорті, вироб-
ництва роботів для знищення шкідливих відходів виробництва, у тому числі відпрацьованого ядер-
ного палива та ін. [18]. 

Нанотехнології розглядаються за кордоном як один із найбільш перспективних напрямів нау-
кових досліджень і розробок на найближчі два десятиліття.  

Таким чином, сучасні базові інновації відкривають значні, небачені до цього, технологічні 
можливості і нові блага у ХХІ столітті. Але реалізація даного інноваційного потенціалу стане мож-
ливою лише за умови тісної, хоч і складної, взаємодії всієї людської спільноти, в умовах Всесвіту, 
який глобалізується. 

Вищевикладене дає підстави зробити наступні висновки: 
- інновація – це продукт уяви, наслідок фантазій щодо можливих змін у технології того чи 

іншого процесу чи способу дій, це нові ідеї, які можна практично використовувати у різних сферах 
людського буття, це зміни й перетворення, що призводять до вдосконалення діяльності; 

- всі інновації можна поділити на базові, під якими розуміють докорінні перетворення в тій 
чи іншій сфері (формування нових напрямків в розвитку техніки, технологічних укладів та засобів 
виробництва, нових економічних та соціально-політичних укладів, перевороти в науці, культурі, 
освіті та ін.); покращуючи інновації, спрямовані на диференціацію і поширення базових інновацій 
для більш повного врахування специфічних вимог різних сфер застосування і груп споживачів та 
псевдоінновації, націлені на часткове покращення і продовження агонії застарілих систем, які лише 
створюють видимість інноваційної активності та грають іноді реакційну роль;  

- у розвитку базових інновацій можна виділити декілька етапів, зокрема: 1) період мезоліту 
(10-5 тис. до н.е.), 2) період неолітичної революції (8-3 тис. до н.е.); 3) період формування та розкві-
ту ранньокласового суспільства (3 тис. до н.е.); 4) період античного суспільства (2-1 тис. до н.е.); 5) 
період занепаду античної цивілізації і формування перших паростків середньовіччя (в кінці 1 – по-
чатку 2 тис.); 6) період ренесансу та реформації (V-XVIIст.);7) період індустріальної цивілізації 
(остання третина ХVІІІ – середина ХХ ст.); 8) сучасний етап базових інновацій (остання чверть ХХ 
ст. – І десятиліття ХХІ ст.); 

- до сучасних базових інновацій відносять інформаційну революцію, генну інженерію та біо-
технології, переворот в матеріалах і технологіях їх переробки, нанотехнології; 

- базові інновації охоплюють усі сфери людського буття (економічну, політичну, соціальну, 
духовну і т. д.). 
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Перспективи подальших досліджень полягають в аналізі етичних проблем та наслідків впро-
вадження сучасних базових інновацій у різні сфери людського буття, розкритті особливостей та 
напрямів застосування базових інновацій у різних галузях розвитку суспільства, визначенні ризиків 
та можливостей впровадження інновацій в умовах глобалізації. 
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SUMMARY 

The paper defines the main stages of basic innovations in socialy development, reveals their content 
and peculiarities, analyses leading trends and perspectives of modern stage development of innovation 
changes.  

 О. М. ЯРОШ  
МІСТИКА І МІСТИЦИЗМ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
Проблема містичної філософії може полягати для більшості дослідників у тому, що поле 

містики не можна описати чи проаналізувати за певними наробленими схемами, виходячи із 
вихідної ірраціональності феномена містики в філософії і культурі світу. Хоча шляхом порівняння 
наразі досить багато вчених виділяють характерні риси для містичних текстів, які залишаються 
безцінним пластом філософії, психології і культури. Тож, актуальність даної теми полягає у 
дослідженні містики в контексті визначення багатогранних спектрів історико-філософських 
поглядів. 
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Найбільш вдалими спробами наукового підходу до явища містики можна назвати праці У. 
Джемса, Е. Андерхіл, М. Еліаде, Н.В. Лоського, П. Гуревіча, в яких вони, на наш погляд, досить 
ґрунтовно і об’єктивно підходять до цього явища, розглядаючи різні його сторони і опрацьовуючи 
значний об’єм праць представників Античності, неоплатонізму, християнського середньовіччя, 
представників східних містичних учень.  

Метою данної статті є аналіз понять містика і містицизм, що дозволить уточнити роль, місце і 
значення філософів-містиків у історико-філософському контексті. А відтак, задачами цієї статті 
постає розрізнення і уточнення понять містика і містицизм в контексті вивчення проблеми містики 
в історії філософії. 

Містична компонента проявляє себе, як невід’ємна складова філософського мислення, як та-
ка, що прагне до подолання раціональної завершеності, заскорузлої системності абсолютизації 
раціоналізму. Містичне продукується як відповідь на відчуття кінця людського життя і його повної 
обумовленості і залежності від емпірично-дискурсивного мислення. Вочевидь, містичне в 
свідомості людини – природнє явище, яке в своїй основі є прогресивним елементом, що не дає змо-
ги для зупинки людського пошуку основ власного буття, стає перепоною до знецінення самого 
життя. Філософське значення містичного ми вбачаємо в тому, що завдяки саме йому йде постійне 
оновлення і пошук діалектичного єднання раціонально-логічного і ірраціонально інтуїтивного, що 
сприяє гармонізації і рівновазі , цілісності філософського поступу. Нажаль, в сучасних умовах 
значимість містичного недооцінена. Містичне зазвичай розуміється у зв’язку із релігійним 
світорозумінням, і мало досліджене в якості самоцінної складової метафізичного методу. 

 На нашу думку, є сенс співвідносити поняття містика із поняттям метафізика. Якщо 
слідувати дослівному перекладу як «те, що після фізики» не в сенсі лише систематизації праць 
Аристотеля Андроніком Родоським, а в сенсі вчення про надчуттєві, недоступні досвідові принци-
пи і начала буття, спосіб з’ясування світоглядних питань, які не піддаються осягненню за допомо-
гою експерименту та методів конкретних наук, то в містичному, на нашу думку, криється сама ос-
тання, трансцендентна реальність, яка формує онто-гносеологічні уявлення метафізики. Як вірно 
відмічає Ю.Шабанова, метою метафізики є трансцендентне, то вона однозначно містична, в силу 
трансцендування за грань раціонального і трансперсонального злиття з абсолютним об’єктом 
метафізики[8]. На думку традиціоналіста Р.Генона, «метафізичне» досить впевнено можна 
співвідносити із «надприроднім», в значенні надчуттєвого, адже метафізичне виходить за рамки 
чуттєвості і природності в прямому сенсі слова. На його думку, «у всякій достовірно метафізичній 
концепції потрібно залишити місце для невимовного; але навіть і в цьому випадку все, що можна 
виразити, буквально ніщо порівняно з тим, що не піддається ніякому виразу, подібно тому, як 
кінцеве, як би не була його велич, є ніщо по відношенню до Нескінченного. Можна мати на увазі 
значно більше, ніж виражати, і, кінець кінцем, в тому-то і полягає роль, яку грають тут зовнішні 
форми; всі ці форми, чи йде мова про слова або про які б то не було символи, є лише підтримкою, 
точкою опори для того, щоб піднятися до можливостей концептуального знання, які їх незрівнянно 
перевершують»[2]. Далі він продовжує, «наука завжди є знання раціональне, дискурсивне, завжди 
не безпосереднє пізнання через віддзеркалення; метафізика є знання наднаціональне, інтуїтивне і 
безпосереднє. Цю чисту інтелектуальну інтуїцію, без якої немає справжньої метафізики, втім, жод-
ним чином не слід уподібнювати тієї інтуїції, про яку говорять деякі сучасні філософи, бо остання, 
навпаки, субраціональна. Є інтуїція інтелектуальна, і є інтуїція плотська; одна знаходиться вищим 
за розум, а інша нижче за нього; і ця остання може уловити лише світ змін і становлень, тобто при-
роду, а швидше нікчемно малу частину природи. Область же інтелектуальної інтуїції, навпаки, це 
область вічних і незмінних принципів, це метафізична область». [Там само]. В такому сенсі безу-
мовно можна назвати містику – складовою частиною метафізики. На такій думці наполягає 
Ю.Шабанова, відмічаючи, що містика і метафізика мають спільне джерело – розум, що має 
подвійну функцію мислення-споглядання, а тому між містикою і метафізикою формується не про-
тиставлення, а взаємодоповнення як раціонально-ірраціональної дуальності філософського методу в 
цілому [8, c.12].  

На нашу думку, необхідно розрізняти два основних підходи до поняття містики: перший 
підхід пов'язаний із розумінням містики в значенні суб’єкт-суб’єктного злиття між містиком і Бо-
гом. Другий підхід, як ми вважаємо, доцільно позначити як власне «містико-метафізичний», в яко-
му відображено прагнення максимально охопити в понятті цілісність істини. Різниця в цих підходах 
нам уявляється в тому, що в першому випадку ми маємо справу із надраціональним індивідуальним 
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досвідом зміни свідомості в результаті трансцендентного виходу її за рамки індивідуального «Я» і 
переживання злиття із найвищім об’єктом духовного пізнання (Абсолют, Єдине, Бог) на який 
накладається певне специфічно зорієнтоване відносно духовної скерованості людини, 
обґрунтування релігійно-теологічного характеру. Цей підхід характерний для містики релігійної. 
До яскравих прикладів цього типу зазвичай відносять М.Екхарта, Франциска Асизського, Я.Бьоме. 
Другий підхід, який ми виділяємо – це підхід більше синтетичний. Він не виключає трансцендент-
ний об’єкт, і навпаки утверджує його через побудову певної онто-гносеологічної системи, де буття 
виводиться і направлене на найвищу духовну субстанцію не тільки і не стільки за допомогою 
логічних доказів, скільки металогічним, інтуїтивним способом, споглядального характеру. Таким 
чином, можна говорити про цей підхід як «чисто метафізичний» і «інтелектуально-споглядальний» 
в розумінні Р.Генона. В цьому підході філософське розуміння метафізики як інтелектуально-
мислительного осягнення істини раціонального характеру за умови визнання своєї обмеженості, 
отримує розуміння надраціонального надіндивідуального буття, реальності «гіпотетично мислимої 
у вигляді сутнісного першопочатку, розуміння якого виходить за межі раціонального» [8, c.11] і 
отримує перспективу металогічного, надраціонального інтуїтивного схоплення буття-в-собі, що 
приводить до розширення свідомості пізнаючого індивіда і нових горизонтів пізнання. Звичайно, 
такий підхід передбачає теїстичний характер світорозуміння. Проте, на відміну від дискурсивно-
раціонального пізнання, цей підхід видається нам більш прогресивним і таким, що приводить 
пізнаючого індивіда до подолання меж раціонального. Представники цього підходу не є носіями 
безпосереднього переживання досвіду єднання із трансцендентним, проте, їхній шлях мислення і 
об’єкт мислення цілком відповідають загальним характеристикам містики. Такі характеристики в 
різний час намагались виділити У.Джеймс, С. Булгаков, Н.В.Лоський, М.Еліаде, Е.Андерхіл, 
Ю.Шабанова, Н.Жиртуєва та ін.. В основному, ці дослідники не виходять за рамки того, що подав 
У. Джеймс в своїй фундаментальній праці «Багатоманітність релігійного досвіду». Загальними ри-
сами містики вони визнають: по-перше, «невимовність», тобто неможливість того, хто пережив 
містичний стан знайти слова для його опису, вірніше сказати, відсутність слів, здатних повною 
мірою виразити суть цього роду переживань. Це пов'язано з тим, що містичні стани швидше нале-
жать до надрозумової сфери, ніж до розумової. Друга ознака – «інтуїтивність», яка допомагає про-
никнути «в глибини істини, закриті для тверезого розуму». Тому містичні стани, на думку автора, є 
моментами внутрішнього прояснення, особливою формою пізнання. Третя і четверта ознаки – 
«короткочасність» (нетривалий характер містичного досвіду), а також «бездіяльність волі», тобто 
відчуття своєї волі як би паралізованої або такої, що навіть знаходиться у владі якоїсь вищої сили.  

Мислителі другого, зазначеного нами підходу, не обов’язково є носіями трансцендентного 
досвіду.В своїх релігійних і філософських працях акцентують свою увагу на концепт цілісності і 
єдності об’єкту пізнання, розуміючи під ним цілісну істину, Єдине. Власне цей концепт також 
цілком дозволяє їм знаходитись в рамках вищенаведених ознак містики. Праці цих мислителів вже 
носять досить потужну логіко-дискурсивну обумовленість, виявляють тенденцію до адаптації в 
рамках домінуючої філософсько-релігійної традиції. На нашу думку, до таких мислителів можливо, 
на наш погляд, віднести Платона, Ніколу Кузанського, Григорія Сковороду. Діяльних цих двох 
типів мислителів не можна порівнювати, адже перші мають безпосередній досвід трансцендентно-
го, а інші не мають такого. З іншого боку, саме останні мислителі відіграють чи не значнішу роль, 
адже саме вони вводять результати містичного досвіду перших в сферу раціонального і логіко-
дискурсивного. Таким чином, перших мислителів ми сміливо можемо назвати представниками 
містики, а останніх – представниками містицизму. Таким чином, Я.Бьоме можна віднести до 
містиків, а Ніколу Кузанського – до представника містицизму, враховуючи вплив містики Прокла, 
Діонісія Ареопагіта, М.Екхарта на його світогляд і філософські принципи. 

І.Т. Фролов, відповідаючи на питання, що таке містика і містицизм, розмірковує: «Під місти-
кою в широкому сенсі розуміють єдність незвичайних ("містичних") станів психіки людини і "міс-
тицизму", тобто "теорій", що пояснюють і реабілітовуючих ці стани. Особливі, явно дисонуючі із 
звичайною течією життя стану психіки випробовували, ймовірно, всі люди. Це підтверджують пси-
хологи, етнографи, медики. Практично кожна людина бувала в стані втрати відчуття реальності сві-
ту, або втрати свого Я, або екстазу, або яскравого сну і т.п. Проте містичними ці стани можна на-
звати лише в тому випадку, якщо вони переміщаються з периферії свідомості в його центр, стаючи 
більш значущими, істотними і бажаними, чим в звичайних умовах. Містицизм, використовуючи 
метафори, символи, філософські поняття, деякі природно-наукові дані, міфологічні образи і анало-
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гії, особисті одкровення і інші виразні засоби, систематизує структуру і динаміку цих станів, додає 
їм онтологічний (буттєвий) статус, затверджує їх доленосну цінність для людини і для існування 
Всесвіту. Кінець кінцем містицизм стверджує, що цілеспрямована зміна свідомості – це і є шлях 
порятунку, шлях звільнення від зла "недійсного існування"» [7]. Ми погоджуємось із такою позиці-
єю. Містицизм, таким чином, концептуально обумовлює, виправдовує явище містики, створюючи 
для неї шлях визнання і використання її здобутків. Разом із цим, такий підхід не можна назвати аб-
солютно довершеним. За невеликою кількістю свідчень, ми не можемо напевно знати, хто із мисли-
телів, що вирізняються містичністю своїх праць мав безпосередній досвід трансцендентного, а хто 
його не мав. Проте, ця слабкість не зменшує необхідності розмежування містики і містицизму, як 
теорії і практики, кожен з яких має власну цінність і значення в історико-філософському контексті. 

Інше питання, яке поряд із попереднім побутує в працях дослідників містичного напряму – це 
питання про первинність світогляду містика чи оригінальності при передачі ним досвіду проживан-
ня трансцендентного. Е.Андерхіл наступним чином коментує це питання: «Кожен самобутній 
містик багато в чому зобов'язаний спадщині своїх духовних предків. Навряд чи хто оспорюватиме, 
що саме цей чинник формує його світогляд – у своїх предків він запозичує мову, на якій розповідає 
світові про свої мандри. Крім того, звичайно саме за допомогою письмових свідоцтв, залишених 
його передвісниками, містик прояснює для себе значення туманних одкровень, що явили в процесі 
збагнення його власній душі. Потім, доклавши своїм досвідом внесок в загальний "капітал", містик 
вручає збагачену традицію подальшим духовним подвижникам роду людського. Таким чином, всі 
великі містики зв'язані єдиною ниткою, і їх долі слід розглядати не як окремі життєписи, а як фраг-
менти єдиної історії» [1]. Цієї точки зору притримуються більшість дослідників містики і 
містицизму, проте, на нашу думку, не можна не відмітити деякої слабкості і неоднозначності такої 
думки. Явище так званої «жіночої» містики, характерне для середньовіччя і виявлене в екстатичних 
переживаннях Гертруди Великої і її сестри Мехтильти Хакборнської. Тут значну тенденцію 
отримує містика «еротична», де Бог отримує для себе образ Нареченого, Коханого. Із праці згаданої 
Е.Андерхіл видно, що існує досить багато спільного між такого роду еротичною містикою 
християнської Європи і містикою Хафіза і Рабій в ісламі. Разом із цим, характерні риси пантеїзму в 
містиці Майстра Екхарта суперечать християнській догматиці і абсолютизації теїстичної картини. 
Так і з'являється так звана «єретична містика». Ще більш цікавим є досвід Якоба Бьоме, 
самобутність, індивідуальність і насиченість якого не вписується в існуючу християнську традицію 
того періоду. Саме тому, ми вважаємо, що питання першості між досвідом трансцендентного і 
традиції не можна вважати однозначно вирішеним.  

Підводячі деякі підсумки, треба відмітити наступне: 
- Явище містики і містицизму відносяться до ірраціонального типу філософії, який має 

глибокі історико-філософські корені і докладає цінних здобутків у філософську традицію. 
-  Містика завжди була складовим елементом метафізики, надаючи останній динаміку і 

постійне оновлення, разом з цим надаючи нові горизонти і способи пізнання, маючи, таким чином 
велике значення в онто-гносеологічному поступі людського мислення. В синтезі із раціональним 
пізнанням, містика гармонізує і корегує обмеженість раціоналізму, вберігаючи індивіда від втрати 
екзістенційних цінностей. 

- Із низки мислителів містичного типу необхідно розрізняти власне містиків, носіїв 
містичного досвіду і мислителів, які були світоглядно близькими до етичних, онто-гносеологічних 
позицій останніх, використовували досвід містиків для розробки власних концепцій, або оновлення 
вже існуючої традиції. 

- Відповідно, можна говорити про розрізнення містики і містицизму, як взаємодоповнюючих 
течій, де перша дає первинну рефлексію на трансцендування містика (це робить сам містик у пере-
казах свого досвіду), а друга аналізує і передає первинну інформацію в доступному і погодженому 
із традицією вигляді. 

- Не вичерпаним видаються питання про домінування в способі передачі трансцендентного 
досвіду існуючої суспільно-релігійної традиції чи індивідуального, оригінального викладення ос-
таннього, а відтак применшення значення загальних рис у містиків різних релігій і традицій.  
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SUMMARY 
The article researches the problems of mystic philosophy in the context of determination of plural 

spectrums in History of Philosophopy. An author analyses the problem of correlation of concepts mysti-
cism and mystic with the purpose of their clarification in the History of Philosophy. 

 
О. Ф. ЗАХАРЧУК  

ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ МАТЕРІАЛЬНИХ БЛАГ  
ЯК АСПЕКТ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ Ф. НІЦШЕ 

  
В статті аналізуються деякі ідеї Ф. Ніцше, що мають відношення до питань пов’язаних з еко-

номічними та суспільно-політичними процесами. Ідеї Ніцше у вказаному контексті також розгля-
даються в площині понять раціональне-ірраціональне. 

Загальновідомий той факт, що проблеми економіки й політики, економіки й суспільства тісно 
пов’язані між собою, виходячи із цього необхідний їхній комплексний розгляд. Тому не дивно, що 
й у своїй соціально-політичній концепції Ніцше приділив увагу так само й економічним факторам.  

У статті досліджується економічний аспект соціально-політичної концепції Ніцше. Даний ас-
пект у поглядах самого Ніцше більшою мірою торкається питання розподілу матеріальних благ у 
суспільстві.  

Актуальність аналізу економічного аспекту соціально-політичних поглядів Ніцше полягає в 
можливості розширення сучасних уявлень про особливості функціонування суспільства в цілому й 
на певних етапах його історичного розвитку. Крім того, розгляд Ніцше питання розподілу матеріа-
льних благ має значення й для осмислення загальних питань моралі, природи людини, гуманізму, а 
ці питання є актуальними поза залежністю від конкретної історичної епохи.  

Слід також зазначити, що актуальність дослідження економічного аспекту вчення Ф. Ніцше в 
контексті соціально-політичної концепції обумовлена й слабкою розробленістю цієї теми у вітчиз-
няних дослідженнях. Соціально-політична концепція Ніцше частіше зачіпається в контексті куль-
турологічних й інших проблем його філософії. Тому, хоча соціально-політичні погляди Ніцше й 
досліджуються, деякі аспекти цих поглядів досить мало освячені.  

Так до вивчення соціально-політичних поглядів Ф. Ніцше звертаються такі сучасні українські 
автори, як: Бичко І., Панченко В., Загурська Н. В., Ємельянова Н. Н., Горбатенко В., Шамрай В. 
Жмир У. У той же час слід зазначити, що соціально-політичні погляди Ніцше частіше розглядають-
ся переважно в культурологічних, правових, філософських аспектах. Таким чином, аспекти вчення 
Ніцше, які можуть бути віднесені до економічної сфери, вивчаються недостатньо.  

Метою даної статті є: аналіз питання розподілу матеріальних благ як елемента соціально-
політичних поглядів Ніцше в контексті проблеми співвідношення раціонального-ірраціонального.  

Для досягнення цієї мети варто вирішити ряд завдань: 
- чим у Ніцше обумовлений інтерес до аналізу саме проблеми розподілу матеріальних благ;  
- який зв'язок моральної проблематики із соціально-політичними поглядами у Ніцше;  
- яка специфічна роль проблеми співвідношення раціонального-ірраціонального в рішенні пи-

тання розподілу матеріальних благ у Ніцше в контексті проблем суспільства;  
- яке відношення ідеї що розглядаються в даній статті Ніцше мають для сьогодення.  
Ніцше торкається економічних питань тільки в тому сенсі, в якому вони співвідносяться з йо-

го основними світоглядними переконаннями та філософськими ідеями. Тому погляди Ніцше що 
стосуються економіки не носять цілісного, системного характеру, а носять скоріше фрагментарний, 
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допоміжний характер, але з цього не слід робити висновок що мислитель до економічних питань 
ставився недостатньо серйозно. Ніцше цікавлять не економічні частковості, а фундаментальні пи-
тання, що стосуються ролі майна, власності в житті суспільства й індивіда. Розгляд цих проблем 
має у Ніцше насамперед моральний підтекст. Можна сказати, що Ніцше в економіці в першу чергу 
цікавить те, як вона впливає на формування пануючої моралі. Таким чином, розгляд економічних 
аспектів життя суспільства виступає у Ніцше продовженням його критики пануючої моралі. 

Так, Ніцше піддає критиці таку фундаментальну рису людини як прагнення до поліпшення 
свого матеріального становища, прагнення до багатства. Але критикує він не власне саме це праг-
нення, а сполучені з ним моральні установки у вигляді певних чеснот. «Як часто бачу я, що сліпа 
шалена старанність хоч і приносить багатства й почесті, але в той же час віднімає у органів ту саму 
витонченість, завдяки якій тільки й можна було б насолоджуватися багатством і почестями, так са-
мо, що цей основний засіб проти нудьги й страстей у той же час притупляє почуття й змушує дух 
упиратися новим спокусам» [1, с. 71]. Саме прагнення до багатства не є для Ніцше чимсь неприпус-
тимим, тому що воно є задоволенням, і у якомусь ступені співзвучно для філософа із прагненням до 
влади, як домінуванню над іншими. Багатство – це та ж влада, але тільки економічна. Але все-таки 
для Ніцше поняття багатства та влади хоч і близькі, але не тотожні. Багатство схвалюється мисли-
телем не безумовно, він справедливо попереджає й про наявні негативні аспекти надмірного захоп-
лення матеріальним нагромадженням: «Майно робить людину більш незалежною та вільною тільки 
до відомого ступеня; ще крок – і майно стає паном, а власник – рабом: як раб, повинен він віддавати 
йому свій час, свої думки, повинен мати певні зв'язки, бути прицвяхованим до певного місця, зрос-
тися з певною державою, і все це, бути може, проти свого внутрішнього й найбільш істотного ба-
жання» [2, с.248].  

Повертаючись до піднятої Ніцше в цьому контексті проблеми моралі, бачимо, що мораль, у 
цьому випадку у вигляді старанності, притупляє задоволення від багатства, не дає цьому задово-
ленню всебічного вираження. Це веде до звуження інтересів людини й суспільства, їхньої замкну-
тості на самому багатстві як на меті, а не засобі до чогось більшого: «Найбільш старанне із всіх по-
колінь – наше покоління – не здатне вжити свою велику старанність і свої гроші в що-небудь інше, 
чим у придбання нових грошей і нової старанності: нині потрібно більше генія для марнотратства, 
чим для корисливості» [1, с.71]. Можна затверджувати, що саме пануюча мораль, згідно Ніцше, ле-
жить в основі споживчого відношення суспільства до життя. В остаточному підсумку, саме мораль 
задає тон економіці, зводячи її в статус головної мети суспільного розвитку.  

Самі по собі, економічні питання, питання росту добробуту є для Ніцше вторинними, він не 
вважає, що механічне зростання добробуту здатне вирішити проблеми суспільства та людини. Мі-
рилом цінності всякої діяльності для філософа виступає не її матеріальний, економічний результат, 
а те, наскільки та або інша робота відповідає схильностям людини, чи приносить вона йому задово-
лення. Тільки робота, що приносить задоволення сама по собі, виступає у Ніцше найбільш продук-
тивною та творчою, саме така робота є ознакою творчих меншостей, еліти: «Шукати собі роботи 
заради заробітку – у цьому нині подібні між собою майже всі люди цивілізованих країн; усім їм ро-
бота з'являється як засіб, а не сама мета; тому вони виявляють настільки мало розбірливості у вибо-
рі роботи, допустивши, що вона обіцяє їм чималий бариш. Але є й рідкі люди, які більш охоче заги-
нули б, чим працювали б без задоволення від роботи, – ті розбірливі, люди, яких важко задовольни-
ти, яких не заманиш гарним прибутком, якщо сама робота не є прибуток всіх прибутків. До цієї рід-
кої породи людей належать художники й споглядальники всякого роду, але також і ті дозвільні гу-
ляки, які проводять життя в полюванні, подорожах або в любовних пригодах й авантюрах. Всі вони 
лише в тій мері шукають роботи й потреби, у який це сполучено із задоволенням, будь це найтяжка, 
найсуворіша праця. Інакше вони залишаються рішучими ледарями, хоча б лінь ця й обіцяла їм зу-
божіння, безчестя, небезпеку для здоров'я й життя» [1, с.93 – 94]. 

Виходячи з духу даного висловлення, можна так само припустити, що проблема добробуту, 
прагнення до нагромадження так само йде від маси, пристрасть до корисливості – це внутрішньо 
властива особливість простих людей. Навпаки, вищим людям, щирій еліті дана пристрасть не влас-
тива. Такий висновок доводить і нелюбов Ніцше до буржуазії, яку він зневажав за «народні корні» і 
протиставляв їй родову аристократію, як приклад істинно елітарної касти. Тут же слід зазначити, 
що хоча Ніцше захищає й виправдує систему, де верхи протиставляються низам, говорячи про про-
блему майнової нерівності, філософ наголошує на духовності як універсальному понятті. На його 
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думку, саме низький рівень духовного розвитку, низький рівень культури є джерелом надмірної 
диспропорції в майновому положенні людей, а звідси й причиною соціальних та інших конфліктів. 

«Майном повинен володіти тільки той, хто має розум: в інших руках власність є суспільною 
небезпекою. Багатій, що не вміє вживати вільного часу, що забезпечує йому його статок, буде по-
стійно прагнути до збільшення свого багатства; це прагнення буде його підтримкою, його військо-
вою хитрістю в боротьбі з нудьгою. Таким шляхом з порівняно помірного стану, зовсім достатнього 
для духовно розвиненої людини, виникає колосальне багатство; воно є прямим результатом духов-
ної несамостійності й убогості. Але тепер багатій представляється в зовсім іншому, несподіваному 
виді, чим можна було припускати, судячи з його жалюгідного початку, – тепер він може маскувати-
ся освіченістю й мистецтвом, тому що він у змозі купити собі цю маску. Цим він збуджує заздрість 
бідних і неосвічених, – які завжди заздрять освіченості й не відрізняють маску від дійсної особи, – і 
таким шляхом підготовляється соціальний переворот, тому що позолочена брутальність і показова 
надутість у так званих «насолодах культурою» вселяють думку, що «вся справа в грошах», між тим, 
хоча ці насолоди культурою почасти й залежать від грошей, але в набагато більшому ступені від 
розуму» [2, с.247]. Дана ідея Ніцше теж не позбавлена деяких протиріч. Відразу впадає в око, що 
тут Ніцше воліє говорити про розум, а не про ірраціональні засади. Говорячи про те, що багатством 
повинні володіти розумні люди, мабуть під такими Ніцше мав на увазі не просто високо культур-
них, духовно розвинених людей, але так само й розумних людей, інтелектуалів у повному змісті 
цього слова. Коли Ніцше пише, що «насолоди культурою більшою мірою залежать від розуму», пе-
вно він має на увазі рівень інтелектуального розвитку, у противному ж випадку Ніцше б написав, 
що насолода культурою залежить від рівня духовності. Але в цьому ж висловленні можна побачити 
більше властиві для Ніцше ірраціоналістичні судження. Відповідно до даного висловлення, джере-
лом соціальних конфліктів для філософа є не власно сама майнова нерівність, а, знову таки зазд-
рість бідних до багатіїв, що, як вважає Ніцше, має під собою культурологічні підстави. Адже сама 
ця заздрість має місце тому, що недостатньо культурно розвинені багатії, у силу цього свого низь-
кого рівня розвитку формують у бідних переконання, що багатство – це ключ не тільки до матеріа-
льних, але й до духовних насолод.  

Сам по собі такий висновок цілком вірний. Дійсно, низький рівень культури, нерозвиненість 
людини й суспільства в цілому веде до звуження життєвих обріїв, фіксації на одному, як правило, 
матеріальному аспекті, і сьогодні ми можемо побачити, як сучасне масове суспільство споживання 
йде до зниження рівня культури, до бездуховності. Однак слід зауважити, що все-таки матеріальні 
фактори тут грають не меншу роль, чим духовні фактори й емоційні афекти.  

Зрозуміло, що заздрість бідного до багатія має місце бути, тому як кожна людина хоче жити 
краще, однак зводити до такого положення причини соціальних змін, напевно, не зовсім правомір-
но. Головними причинами соціальних змін і переворотів треба все-таки визнати об'єктивні соціаль-
ні, економічні, політичні (але, насамперед економічні) умови існування тих або інших соціальних 
шарів і класів суспільства. Саме об'єктивні умови життя, як правило, незадовільні, є двигунами со-
ціальних й інших змін, а зовсім не заздрість. Це легко можна довести на прикладі західного суспі-
льства, особливо США, де левова частка національного багатства зосереджена в руках вузького 
прошарку надбагатих людей. Якщо прийняти позицію Ніцше, Америка – цей бастіон масової куль-
тури й споживчого відношення, де головна мета суспільства виражена в мрії про «мільйон доларів» 
– просто повинна була б трястися від хвилювань на соціальному ґрунті. Однак нічого подібного там 
не відбувається. Чому? Очевидно, тому, що створено загальний високий матеріальний рівень життя, 
і люди як соціальна спільність цим цілком задоволені, схвалюючи й підтримуючи існуюче поло-
ження справ. Вони, звичайно ж, можуть заздрити більш багатим, але ця заздрість ніколи не вил-
лється в серйозні, масові форми соціального протесту. Соціальні й інші потрясіння відбуваються 
тільки там, де широкі шари суспільства відчувають внутрішню незадоволеність своїм положенням, 
як правило, матеріальним. Заздрість до багатіїв – це просто похідне, вторинне явище стосовно ви-
щевказаних первинних причин соціальних й інших змін. У цьому нас переконує вся історія людст-
ва. Всі революції відбувалися тільки в економічно неблагополучних державах, де неприпустимо 
знижувався рівень життя більшості громадян, хоча формальним приводом до цього могла й бути 
заздрість або навіть ненависть до багатіїв. Прикладом тому хоча б історія Росії останніх ста років. 

Отже, деяка подвійність у підході Ніцше очевидна. Поряд з ірраціональним фактором в еко-
номіці він визнає значення розуму, раціональних підстав. Може бути, за подібну непослідовність, за 
відступ від своїх же основних концепцій, Ніцше й заслуговує критики, але в захист філософа можна 
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сказати, що Ніцше може й відступив від букви своєї ж концепції, але він не відступив від її духу, а 
останнє, якщо врахувати особливості його філософствування, є головним. Відомо, що Ніцше не 
був, так би мовити, системним філософом, його ідеї й висловлення носять найчастіше замкнутий, 
закінчений характер у формі афористичних висловлень. Тому приведення цих поглядів і вислов-
лень у систему, звичайно, допомагає більш пильно й детально вивчити погляди Ніцше, але завжди 
треба пам'ятати, що ця системність внутрішньо не властива стилю філософствування й мислення 
Ніцше. Тому критика й можливе неприйняття одних його ідей і висновків аж ніяк не означає, що 
цим перекреслюється цінність інших його ідей, або цих же ідей, але в іншому контексті. У підтрим-
ку останнього, можна привести позицію Ніцше про те, як власність повинна оптимально використа-
тися суспільством і як не повинна.  

 «Коли несправедливість власності починає сильно почуватися, то звичайно вказують на два 
засоби для її усунення: по-перше, на загальний розділ майна, і, по-друге – на знищення власності й 
повернення в громаду того, що кожен має. 

Досвіди по першому рецепті часто вироблялися в стародавності, хоча й у маленькому розмірі, 
але завжди невдало, що може служити нам уроком. «Рівні ділянки» сказати легко; але, скільки не-
приємностей виникає при необхідному для цього відбутися розділі й відрізі землі, коли доводиться 
розставатися зі здавна насидженим місцем, скільки священних почуттів ображається, і приносяться 
при цьому в жертву. Вириваючи прикордонні камені, чи не виривають разом з ними й моральність? 
І знов-таки, скільки є нових приводів до роздратування між власниками, скільки заздрості й недоб-
розичливості, тому що двох зовсім однакових ділянок бути не може, так, якщо б вони й були, те 
люди б не повірили цьому через заздрість до ближнього. 

Якщо ми захочемо зробити за другим рецептом, тобто повернути всі частки майна в громаду, 
зробивши кожного члена громади тільки тимчасовим орендарем, то цим ми підірвемо землеробст-
во. Тому що людина ніколи не піклується про те, що дано йому на короткий час, а експлуатує своє 
тимчасове надбання, грабуючи його, як розбійник, або витрачаючи, як безпутний марнотрат» [1, 
с.380-381].  

Обґрунтування Ніцше неможливості справедливого розділу майна через особливості людсь-
кої психології, у цьому випадку, представляється цілком прийнятним. Дійсно, ніяких технічних пе-
решкод до поділу власності, як по першому, так і по другому способі ні, але, як свідчить історія (у 
першу чергу вітчизняна) практика повністю підтвердила судження Ніцше щодо вирішальної ролі 
людського фактора в цьому питанні. Тобто, у певних сферах того ж економічного життя, нераціо-
нальні підстави превалюють. Справедливо вказує Ніцше і на негативний вплив переділу власності 
на моральність. Адже не випадково в часи соціальних потрясінь, в умовах перехідного стану суспі-
льства, а значить і переділу власності, першою жертвою цих змін найчастіше падає моральність, 
мораль суспільства.  

Оптимальним способом відношення до власності у Ніцше, по суті, є сучасна соціал-
демократична концепція, що найпоширеніша в країнах Європи й одержала загальне визнання як 
одна з найбільш продуктивних. Ніцше ратує за державний протекціонізм малого бізнесу, підтримку 
середнього класу, указує на небезпеку для суспільства надмірної майнової нерівності. 

 «Для того щоб майно одержало більше довіри й зізналося більше моральним, дамо можли-
вість здобувати невелику власність шляхом праці, але перешкодимо швидкому й легкому збагачен-
ню, для цього візьмемо з рук приватних осіб і суспільств всі галузі транспорту й торгівлі, що спри-
яють нагромадженню більших станів, особливо ж вексельні справи, і будемо вважати як того, хто 
занадто багато має, так і того, хто нічого не має, за суті однаково небезпечні для суспільного блага» 
[2, с. 380-381].  

У подібному опосередкованому прийнятті Ніцше деяких ідей близьких до соціал-
демократичних концепцій знову таки можна побачити суперечливість поглядів німецького філосо-
фа.  

Відома запекла критика Ніцше всіх ідеологічних систем, які виражають інтереси більшості. 
Ніцше на всіх рівнях й у будь-якому контексті послідовно відстоює ідею ієрархічного суспільства й 
різко відкидає все, що їй не відповідає. У даному ж випадку мислитель указує, що для суспільства 
небезпечна надмірна матеріальна диференціація. Тобто, побічно Ніцше визнає продуктивність і ко-
рисність для суспільства опори на широкі верстви населення. Як можна побачити, в економічній 
сфері філософ не вважає доречним наполягати на принципі абсолютної нерівності. У цьому зв'язку 
також слід зазначити, що клас аристократії за розвиток якого, в інших випадках, так ратує Ніцше, у 
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період свого розквіту (епоха феодалізму) фактично монопольно володів більшістю матеріальних 
благ. Звичайно, варто врахувати, що Ніцше говорить про питання майна стосовно до сучасного сус-
пільства, а не до того ієрархічного суспільства, що повинне буде виникнути в майбутньому. До того 
ж, приналежність до вищого класу філософ ніколи не визначав через економічні категорії.  

У цілому можна говорити про те, що Ніцше, торкаючись матеріальних проблем суспільства, 
вважає, що їхня сутність лежить в іншій – моральній і психологічній площині. Однак у той же час 
він не виключає можливість рішення деяких матеріальних проблем безпосередньо в рамках даної 
сфери. Таким чином, можна говорити про те, що мислитель фактично визнає значення об'єктивних, 
матеріальних факторів у житті суспільства. 

Підбиваючи підсумок всьому вищевикладеному, можна відзначити, що для Ніцше економічні 
проблеми становлять інтерес, насамперед, у їхньому зв'язку з моральними, культурними проблема-
ми суспільства. У цьому плані філософ зосередив свою увагу на таких економічних питаннях як 
питання власності, багатства, впливу майнової нерівності на громадське життя. Особливо позитив-
ним місцем у даному аналізі варто визнати культурологічний підхід Ніцше до розглянутих про-
блем. Головна теза Ніцше про те, що рішення матеріальних проблем неможливо або, точніше, зне-
цінюється без рішення проблем культурного, духовного розвитку представляється на сьогоднішній 
день більш ніж актуальним. Крім того, позитивно можна оцінити моменти, пов'язані з розкриттям 
філософом деяких психологічних механізмів у відносинах можливості або неможливості того або 
іншого переділу власності. У той же час, варто вказати й на подвійне розуміння мислителем деяких 
моментів в економічній сфері. 

З одного боку, у Ніцше чітко простежується ірраціоналістичне трактування даних явищ, що 
вписується в його більше загальні соціально-політичні й загальнофілософські погляди, а з іншого 
боку, нехай і не безумовно, філософ визнає значення розуму й об'єктивних факторів в економічній 
сфері життя суспільства. Дане визнання ролі матеріального фактора для суспільства можна оцінити 
вже як досить істотне протиріччя стосовно основної філософської позиції Ніцше. Щодо життя в ці-
лому та життя суспільства зокрема, філософ не раз говорив, що єдиним об'єктивним фактором 
впливу є ідея волі до влади, що на практиці реалізується через інстинкти. Розглядаючи ж економіч-
ні питання, зокрема питання власності, Ніцше пропонує віддати її в розпорядження інтелектуально 
розвинених людей, тобто таких, які мають змогу раціонально скористатися нею, причому не тільки 
у своїх інтересах, але й в інтересах суспільства. Таким чином, він визнає, що діяльність в економіч-
ній сфері не може базуватися винятково на одних інстинктах, на суб'єктивних підставах. Більше 
того, філософ пропонує гармонізувати суспільні відносини через переділ власності, при цьому пе-
реділ цей носить цілком раціональний характер. І тут знову спливає ряд протиріч.  

З одного боку, Ніцше говорить про те, що майном повинна володіти духовна й інтелектуальна 
еліта, що цілком можна вписати в загальну ієрархічну концепцію філософа. Але з іншого боку, це 
володіння не повинне бути абсолютним, держава повинна залишити за собою найбільш важливі 
економічні галузі, а в іншому вести економічну політику, спрямовану в першу чергу на зміцнення 
середнього класу. При цьому варто особливо підкреслити, що Ніцше ніде не обмовляється про не-
гативне значення даних принципів навіть у далекій перспективі. Це можна оцінити так, що матеріа-
льні фактори значимі не тільки стосовно до сучасного суспільства, вони, очевидно, мають універса-
льне значення. 

Подібний суперечливий розгляд економічних аспектів у Ніцше надає право зробити висновок 
про значущість раціональних, об'єктивістських мотивів у соціально-політичній концепції філософа, 
які розкривають нерозривність понять раціонального і ірраціонального.  
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SUMMARY 

Some ideas of F. Nietzsche which relate to the questions related to the economic and social and po-
litical processes are analysed in the article. The ideas of Nietzsche in the indicated context are also exam-
ined inplane concepts "rational-irrational". 
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Н. О. ГНИЛИЦЬКА 
ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ПРАЦІ  

 
 Актуальність проблеми значення людини як суб’єкта праці і її відношення до праці не 

викликає сумніву, тому що є недостатньо розглянутою науковцями. Розгляд тенденції в створенні 
значень праці, які характеризують працю як інструментальну діяльність має відбутися тому що є 
необхідним як важлива частина у розгляді праці як соціокультурного явища. Досліджувана пробле-
ма розглядалась у наукових розвідках таких вчених як Бодрияр Ж. [1], Бурд’є П. [2], Кирсанов К.А. 
[5], Михайлова Т.М. [9] та інших. 

Трудова діяльність складає основу, сутність усієї різноманітної людської життєдіяльності. 
Праця не тільки джерело всякого багатства, але й першопричина розвитку людини. Це – специфічна 
властивість людини, яка якісно відрізняє її існування від тваринного світу.  

У ході дослідження на основі історико-філософських і історико-культурних текстів розгляда-
лося створення теоретичних конструктів праці в конкуруючих теоріях різних символічних универ-
сумов — античному, християнському, буржуазному. Так, у грецькій античності існували три 
концепції праці — гесіодовська, рабовласницька, які належили Платону й Аристотелю та 
кінічеська. Праця визначається Гесіодом як зусилля, спрямовані на досягнення життєвого ідеалу, 
компонентами якого є благополуччя, здоров'я, здорове потомство, багатство. В ідеологічному полі 
античної класики значення праці встановлювалися завдяки віднесенню її до раба в результаті чого 
господарська праця набувала негативного сенсу. З іншого боку, праця рабів розглядалася як 
необхідна умова морального удосконалювання вільних громадян. 

В ідеологічному полі кініків праця здобувала значення зусиль, спрямованих на досягнення 
блага, тобто виступає як подолання. 

Для дослідження християнських значень праці залучалися тексти видних фігур святоотече-
ского богослов'я, що заклала основи християнської концепції праці – каппадокійцев. Встановлення 
значення поняття «праці» в християнському символічному универсумі здійснювалося в ході 
дослідження тих змістів праці, які представлені у Священному писанні. Значення праці створюється 
каппадокійцями в контексті найважливіших християнських догматів — творіння, гріхопадіння, по-
рятунку. Праця визначається, з одного боку, як обов'язок людини піклуватися про свій «сад» (світі 
своєї душі), з іншого боку – як тягар і страждання. Ціннісний статус праці підвищується в тій мірі, у 
якій він стає засобом порятунку, засобом чернечої аскези, а, в остаточному підсумку, перетворення 
людської природи. [5] 

Подальша зміна значення праці, яка відбулася в раннє середньовіччя, здійснювалася під 
впливом таких означаючих ідеологічного поля християнства, як Боже царство, порятунок, жебрак. 
У християнській системі інтерпретації праці важливе значення має віра, завдяки якій відтворюється 
соціальна реальність середньовіччя. 

У Новий час сакральна концепція праці поступається місцем мирській концепції, яка спочат-
ку зберігає в собі елементи сакральності.  

Аналіз конструювання соціальних значень праці в буржуазній культурі будувався з викорис-
танням робіт Бекона, Я.Коменського, А.Смита, Г.В.Ф.Гегеля. Поява інструментального значення 
праці випереджає радикальна зміна значення праці, яка відбулася в епоху Реформації.   

Експерти раннє буржуазного суспільства при конструюванні соціальних значень праці керу-
валися тими значеннями, які виникали в середовищі бюргерства і знаходили своє вираження за до-
помогою конструкцій реформируємого християнства. В ідеологічному полі протестантизму, також 
як і в ідеологічному полі середньовіччя центральним був означаючий порятунок, який завдяки но-
вому значенню праці визначається як порятунок у результаті особистих зусиль людини. Праця 
отримує значення покликання, що має двоїстий характер – і духовне покликання, і професія. [4] 

Зміна символічного универсуму відбувалася завдяки появі науки, актуалізуючої протистоян-
ня віри і розуму. У цьому контексті в пізніше сталі з'являтися філософські і педагогічні навчання, 
які обґрунтовували інструментальне значення праці. Праця інтерпретувався як засіб встановлення 
панування людини над світом. 

Нова мирська концепція праці, що отримала філософське обґрунтування в Бекона і Локка, 
розробляється класиками економічної науки А.Смитом і Д. Рикардо. Поява соціальної науки озна-
чала появу конкуруючої з релігією форми легітимації капіталізму, а разом з цим поява нових 
ідеологічних полів з іншими означаючими.[3] 



     2010                                                                                                     КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  ВІСНИК 

 223 

Подальший розвиток значення праці пов'язаний з Г.В.Ф.Гегелем, який визначав працю як 
творчу активність людини, як спосіб реалізації людиною себе у світі. Означаючою в даному 
ідеологічному полі була воля, завдяки якій праця здобуває значення творення і самотворення. [7] 

Важливим для дослідження теоретичних конструктів праці є марксистський дискурс про пра-
цю, багато в чому визначивший значення праці, яке існувало в індустріальному суспільстві. Розви-
ваючи гегелівську думку про універсальність як атрибут людської природи, К.Маркс формулює 
ідею про те, що праця виступає як життєдіяльність людини, завдяки якій вона розвиває свою 
універсальну природу. К.Маркс розкриває зміст праці як засобу реалізації універсальної сутності 
людини, засобу самореалізації людини. У тому ідеологічному полі, у якому К.Маркс формує зна-
чення праці, він використовує центральну філософську категорію гегелівської філософії 
відчуження, яка означає, що в цьому випадку виступає воля (емансипація). Введення в ідеологічне 
поле марксизму такого означаючого як вартість дозволяє К.Марксу уточнити значення праці — бу-
ти фіктивним товаром [8]. 

Дослідження формування теоретичних конструктів праці, починаючи з античності і до 
К.Маркса, дозволяє виявити дві основні тенденції. Перша тенденція виражається у формуванні та-
ких значень, які показують інтеріоризацію праці, перетворення праці з зовнішнього засобу в екзис-
тенціальну характеристику людини. Найбільше явно ця тенденція виразилася у філософії К.Маркса, 
що саме походження людини і суспільства пояснює через працю. Друга тенденція виявляється в 
створенні таких значень праці, які характеризують працю як інструментальну діяльність. 

Аналіз сучасної ситуації праці, що склалася в сучасному постіндустріальному суспільстві, 
показує історичну обмеженість інструментального значення праці.  

Європейська, а якщо ширше, то північноатлантична культура була тріумфом, а потім пораз-
кою індустріализму. За досягнення індустріализму європейцям довелося розплачуватися не тільки 
екологічними, економічними і політичними проблемами, але й духовними стражданнями. Праця 
була свого роду комплексом західної людини. Ніде, у жодній культурі не можна було зустріти тако-
го напруженого відношення до праці. В уявленні західних людей про самих себе вони виступали то 
жертвами, то лицарями праці, особливо в порівнянні з іншими народами, які не володіли 
найважливішою чеснотою – працьовитостю. Найбільша розплата за гіпертрофію праці наступила в 
сучасності, у постіндустріальній культурі, у якій відбулося витиснення живої людської праці, з 
настільки значимої для західної людини області, як праця. 

Вивчення праці в процесі її історичного розвитку показує, що найбільш примітивна ручна 
праця сполучилася з особистою приналежністю раба рабовласникові (рабська праця); ручна реміс-
нича праця (дозволяюча самостійність і творчість, але на низькому рівні розвитку технології) хара-
ктерна для феодального суспільства; з розвитком механізації і підвищенням якості продуктивної 
сили праці почався розвиток капіталістичного суспільства з найманою працею.  

Для феодального суспільства була характерна реміснича праця, яка була заснована на 
застосуванні ручного інструмента й емпіричної технології. Кваліфікація ремісника безпосередньо 
залежала від складності предмета праці, а, отже, й його функцій. Хто бажав бути майстром, змуше-
ний був опанувати ремеслом у всій його повноті. Особливості праці ремісника обумовлювали і 
специфіку його підготовки, що фактично виключала теоретичне навчання і здобувала характер 
практичного учнівства, розтягнутого на довгі роки. 

Універсальність трудових функцій спричиняла високу ремісничу кваліфікацію. Однак ця ква-
ліфікація сполучилася з низьким культурним рівнем працівника, обумовленим низьким рівнем то-
дішніх знань про світ, а також тим, що загальна освіта для більшості ремісників було нетривалою 
або зовсім була відсутня. Успіх справи в ремісничому виробництві залежав насамперед від таланта 
ремісника, його особистісних якостей і здібностей. Здобуваючи високу професійну культуру шля-
хом багаторічного навчання, будучи виробником і підприємцем, який виробляє і продає свій товар, 
ремісник виступав суб'єктом, творцем культури, але на тій низькій культурній і технічній основі, 
яка обумовлювала надзвичайно повільний організаційно-технічний розвиток. 

Перехід до машинного виробництва викликав розвиток капіталістичних відносин, зв'язаних з 
використанням найманої праці. У змісті праці робітника відбулися глибокі якісні зміни, у яких 
реалізується найважливіша закономірність технічного прогресу, а саме – передача опосередкованих 
функцій від людини до машини. Машинне виробництво знаменує собою початок перетворення 
науки в безпосередню продуктивну силу і прилучення робітника до науково-технічних досягнень, 
необхідним для керування машиною.[3]  
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Емпіричний досвід у праці продовжує відігравати значну роль, але обмежитися їм робітник 
уже не може. Від нього потрібен відомий рівень загальної, середньої спеціальної та вищої освіти, 
визначений обсяг професійних знань, а поряд з цим, володіння достатнє складними навичками 
фізичної праці. У сучасних умовах, коли значно більше прибутку "вичавлюється" із кваліфікації, 
ніж з фізичної сили, об'єктивно необхідно формувати універсальну робочу силу з високим рівнем 
освіти. 

Технічний уклад вітчизняного виробництва в нинішніх умовах неоднорідний. У техніку, 
технології й організації праці співіснують і переплітаються, по-перше, залишки минулого – значні 
обсяги ручної некваліфікованої і важкої фізичної праці; по-друге, основа нинішнього виробництва 
комплексно-механізована праця, по-третє, генеральна мета науково-технічного прогресу – автома-
тизована праця. Це обумовлює різнотипність праці сукупного працівника з погляду його змісту і 
разом з тим збереження в сучасному виробництві тих типів праці, що історично змінювали один 
одного в ході науково-технічного прогресу. 

Якщо в основі зміни типів праці лежить технічний прогрес, то головна причина їх співісну-
вання – його нерівномірність, переплетення в технічному базисі виробництва техніки минулого, 
сьогодення й елементів техніки майбутнього.  

Нерівномірність розвитку техніки, технології й організації виробництва в різних галузях, на 
різних промислових підприємствах обумовлює збереження масивів некваліфікованої ручної і важ-
кої фізичної праці, яке не сприяє соціальному і професійному розвитку трудящих. 

Суспільна ситуація така, що на нинішньому етапі вітчизняне виробництво поки що має по-
требу в 70 % носіїв переважно фізичної й у 30 % переважно розумової праці. Розподіл на ці складо-
ві праці при сучасному рівні продуктивних сил поки що має місце, і розходження за роллю в гро-
мадській організації праці працівників, зайнятих зазначеними видами праці, виступає в нинішніх 
умовах як розходження соціальне і культурне.  

Соціальність розходжень виявляється насамперед у тому, що фізичну і розумову, кваліфіко-
вану і некваліфіковану працю диктують різні вимоги до рівня загальної і фахової освіти і професій-
ної підготовки працівників, їх професійної культури, і створюють різні можливості для реалізації 
професійних і особистісних здібностей у процесі трудової діяльності. Варто враховувати, що ми 
маємо справу з надзвичайно великою галуззю наукових досліджень у сфері класифікації праці і в 
даний час тільки частина її чітко обкреслена.  

Визначальним фактором зміни змісту праці, ліквідації її соціально-економічних розходжень у 
70 роки минулого сторіччя являвся науково-технічний прогрес (НТП), який виявлявся на виробниц-
тві в результаті його механізації й автоматизації. При цьому змінювалася структура трудових дій, 
функції безпосереднього впливу на предмет праці перейшли від робітника до механізмів і машин, 
збільшувалися витрати робочого часу на керування і технічне обслуговування устаткування, під-
вищилася самостійність і відповідальність трудових дій працівників, знизилися витрати м'язової 
енергії і збільшилися витрати нервової і психічної енергії, підвищилася частка складної, кваліфіко-
ваної праці, її привабливість і змістовність. [9] 

Величезний розмах досліджень у даній галузі обумовлений різноманіттям видів праці, типів 
організацій, умов роботи, стадій професійного розвитку. Розходження за видами праці відображено 
в існуванні величезного обсягу посад і професій.  

Типи організацій розрізняються як за формою (приватні і націоналізовані підприємства, фон-
ди, державні представництва й агентства, місцеві органи влади та ін.), так і за спрямованостю їх 
діяльності або отримуємих результатів (індустрія, лікарні, церковні об'єднання, спортивні асоціації 
та ін.). Не піддається перерахуванню і розмаїтість умов, у яких здійснюється робота.  

У залежності від розходжень у змісті праця класифікується на: творчу і репродуктивну (сте-
реотипну), фізичну і розумову, просту і складну, виконавчу і організаторську (управлінську), 
самоорганізовану і регламентовану. 

Творча праця припускає постійний пошук нових рішень, нових постановок задач, активне 
варіювання функцій, самостійність і неповторність руху до шуканого результату. 

У репродуктивній праці функції повторюються, залишаються стійкими, майже незмінними, 
тобто її особливістю є повторюваність (шаблонність) прийомів досягнення результату. Якщо 
творчість характеризується отриманням чогось якісно нового, ніколи раніше не існуючого, то ре-
продуктивна діяльність зводиться до отримання "стандартного" результату. 
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Фізична праця характеризується безпосередньою взаємодією людини з засобами праці, 
прямій включенностью її в технологічний процес, виконавчими функціями в трудовому процесі. 
Усі ці ознаки взаємозалежні і тільки в єдності дають характеристику фізичної праці як соціального 
процесу. 

Розумова праця включає інформаційні, логічні, узагальнюючі і творчі елементи, 
характеризується відсутністю прямої взаємодії працівника з засобами виробництва і забезпечує по-
треби виробництва в знанні, організації і керуванні. 

В усіх галузях виробництва, на кожному підприємстві зміст праці втілений у тій або інші 
професії, які розрізняються за функціями і використовуваними при цьому знаряддями праці. Чисто 
кількісний розподіл фізичних і розумових функцій не може служити вирішальним критерієм для 
визнання того або іншого виду праці розумової або фізичної. Усякий процес праці вимагає визна-
чених розумових і фізичних зусиль. Розходження в змісті праці засновано на виділенні тієї функції, 
яка для результативності даного виду праці має вирішальне значення. 

У понятті «праця» можна виділити два основних аспекти: зміст і мотиви. Перший – це зусил-
ля людини спрямовані на перетворення ресурсів природи, другий – сили, які спонукують людину 
працювати. Звідси випливає наступне визначення праці:  

Праця – це процес перетворення ресурсів природи в матеріальні, інтелектуальні і духовні 
блага, здійснюваний і (або) керований людиною, або за примусом (адміністративним або 
економічним), або за внутрішнім переконання, або за тим й іншим.  

Особливості праці як об'єкта дослідження і вивчення полягають у тому, що праця 
розглядається з декількох позицій: по-перше, праця – це доцільна діяльність людей по створенню 
благ і послуг, вона повинна бути ефективна, раціональна, економично організована; по-друге, праця 
є основною умовою життєдіяльності не тільки окремого індивіда, але й суспільства в цілому; по-
третє, праця не може розглядатися як товар, тому що товаром є не вона сама, а послуга праці; і, 
нарешті, у процесі праці формується система трудових відносин, що є основою суспільних відносин 
на рівні народного господарства, регіону, фірми й окремого індивіда.  

Об'єктом систематичних наукових досліджень трудова діяльність людини стала з другої по-
ловини 19 століття. Їх почав американський інженер Ф. У. Тейлор. [9] 

Зацікавлене й ініціативне, сумлінне і творче відношення до праці здобуває особливе значення 
в контексті активізації людського фактора, що є конкурентно здатним на ринку праці. У цьому 
зв'язку важливе сполучення ініціативності з ретельністю, самодіяльності з дисципліною, творчості з 
традиціями, темпу й обсягу з якістю створюваного продукту, сили внутрішніх спонукань з ураху-
ванням реальних можливостей. 

Об'єктивно це обумовлено тим, що раціональне використання людських ресурсів припускає 
досягнення двох взаємозалежних цілей: – підвищення ефективності виробництва; – створення спри-
ятливих умов праці і розвиток здібностей людини в процесі трудової діяльності.  

З цих цілей необхідно виходити при аналізі проблем праці на всіх рівнях діяльності: від робо-
чого місця до світового господарства.  

Таким чином, необхідно не просте відновлення виробництва, а таке, яке б давало поряд з най-
вищим економічним ефектом і соціальний. У свою чергу, це обумовить інтенсифікацію виробниц-
тва за рахунок активізації людського фактора.  

Проаналізувавши теоретичні підходи до проблеми різноманітних точок зору до поняття 
«праці» можна зробити наступні висновки. Формування теоретичних конструктів праці, має дві ос-
новні тенденції. Перша тенденція виражається у формуванні таких значень, які показують інтеріо-
ризацію праці, перетворення праці з зовнішнього засобу в екзистенціальну характеристику людини. 
Друга тенденція виявляється в створенні таких значень праці, які характеризують працю як інстру-
ментальну діяльність. 
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SUMMARY 
In article approaches to understanding of essence of work are analyzed. Attributes of work are inves-

tigated. 
 

Д. В. МАНЖУРА 
КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІЄТАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН 

 
Поняття комунікації є одним з найуживаніших у сучасній науці – воно (як правило, разом з 

поняттям інформації) входить до активного словника як природознавчих (біології, кібернетики, ін-
форматики, теорії вимірювань, генетики, телемеханіки, теорії зв'язку та ін.), так і гуманітарних (ко-
гнітології, етнопсихології, культурології, соціології, політології), поступово утверджуючись у якос-
ті центрального поняття інтегральної наукової дисципліни, відомої назвами "теорія комунікації" 
(чисельні праці Г.Г. Почепцова, В.Б. Кашкіна, М. Василика, Ф.І. Шаркова, О.Б. Курлова та ін.), ко-
мунікативістика (англ. – Communication science) (20 березня 2009 р. у Нижньому Новгороді відбу-
лася конференції "Коммуникативистика XXI века: актуальные социально-гуманитарные пробле-
мы"), або "комунікологія" [23]. 

Дослідники процесів соціальної комунікації різним її рівням та формами надають різного 
значення. Концептуальні позиції теоретиків, як відомо, тією чи іншою мірою співпадають у своїх 
найсуттєвіших антропокультурних вимірах з певними соціальними позиціями. Відомо, що 
найбільшу ціну в очах домінуючої упродовж усієї епохи цивілізації "економічної людини" (котра 
небезпідставно вважається, історичним типом людини, "який на цей час вичерпав себе" [17, с. 18]) 
у якості об'єкта її найважливіших комунікацій з іншими людьми є гроші, – але не самі по собі, а як 
еквівалент певного об'єму задоволень та насолод, включаючи насолоду від предметів розкоші та від 
влади над іншими людьми. Тому й не дивно, що більш актуальними серед більшості сучасних 
дослідників вважаються політичні [3; 7]) та бізнес-комунікації [18], менш важливими – 
соціокультурні комунікації. Хоча це й не означає, що привілейовані в очах теоретиків типи 
комунікативних процесів більш теоретично забезпечені і практично менш проблемні: 
політтехнологам, наприклад, небезпідставно закидається нехтування загроз, які містить в собі 
політична комунікація, – і перш за все необхідне й неминуче при її здійсненні "опошлення 
повсякденності", котре "становить небезпеку для семантичного потенціалу, яким має 
підживлюватися сама політична комунікація" [19, с. 53]. Щодо ж до ділових чи економічних 
комунікацій, – приходиться погоджуватися з висновком про недостатню дослідженість їхнього 
впливу на процес життєдіяльності людини [15, с. 117], хоча поодинокі дослідження такого роду і 
зустрічаються в літературі [21]. 

Комунікативні процеси у суспільстві досліджуються представниками соціології (А.В. Соко-
лов, В.В. Василькова), нейробіології (У.Матурана, Ф.Варела), педагогіки (І. Предборська, Г. Ви-
шинська, В. Гайденко, Г Гамрецька), політології (К. Крос, Р. Гакет) та інших наук. Окремі форми 
комунікації досліджено засобами т.зв. "галузевих" соціологій достатньо широко і різнобічно, і вже 
можна зустріти, спроби її загальносоціологічної концептуалізації, коли, наприклад, комунікацію 
визначають як " різновид взаємодії між суб'єктами, опосередкованої деяким об'єктом" [12]. Це 
підтверджується й фактом формування в соціологічній теорії комунікативної парадигми, сутність 
якої чи не найточніше сформулював один з її засновників Ніклас Луман, який стверджував, що 
"суспільство складається з комунікацій і крім них у ньому нічого немає" ([10, с. 219]. 

Активне поширення терміну "комунікація" за межі традиційних для нього тезаурусів 
інформатики, семіотики, семіології і навіть теоретичної соціології свідчить про певний ступінь його 
фундаменталізації, – принаймні для соціогуманітарного знання, – про його перетворення з галузе-
во-соціологічного вже не на загальносоціологічний, а на соцієтальний концепт. Свідченням цього є 
розвиток Л. Вітгенштейном, Ю. Габермасом, К.-О. Апелем, Н. Луманом, М. Маклюеном, М. Кас-
тельсом та ін. т. зв. комунікативної філософії (див. про це: [16; 11]), котра утверджується у якості 
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фундаменту перспективної соціально-філософської парадигми, згідно якої комунікативна 
спільнота перетворюється на "трансцендентальну передумову соціальних наук", – як це 
стверджується у назві програмної праці К.-О. Апеля [1]. 

Звідси стає все більш очевидним, що комунікація є тим фундаментальним виміром 
суспільного життя, у якому не просто відбувається інформаційна взаємодія між виниклими до і по-
за комунікативних процесів комунікантами, а саме тим процесом, у яком власне виникають, фор-
муються, культивуються всі учасники спільного родового життя людських спільнот. 

І це не стало так внаслідок усвідомленням цього фундаментального факту, – так було завжди, 
навіть коли це не усвідомлювалося. Головним видом спілкування між людьми як саме людьми – як 
діяльними, універсальними, родовими істотами, – завжди було, є і завжди буде діяльне спілкування 
між ними з приводу виробництва (культивування), розподілу і споживання (реалізації) історично 
розгорнутого багатства їхніх родових сутнісних сил, їхньої родової сутності, долучитися до якої 
поза процесів спілкування просто неможливо, тому спілкування виявляється ширше передачі 
інформації і має місце скрізь, відбувається "обмін діяльністю, здійснюваний через форми предмет-
них відносин" [5, с. 14]. Соціальна комунікативістика, як бачимо, у своєму розвитку, подібно до 
багатьох інших наукових дисциплін, входить у синергетичну стадію свого розвитку, шлях до якої 
лежить через відмову від фундаменталізації існуючого на користь виникаючого [14]. 

З безпосередніх комунікативних актів більшої уваги приділяється рекламі, піар-акціям (особ-
ливо політичним) та соціальним функціям засобів масової інформації: ці форми комунікації краще 
досліджені в усіх своїх фазах – від задуму й планування до організаційного, семіотичного, 
психологічного та технічного забезпечення і власне здійснення. 

Але ж все-соціальна, (антропосоціокультурна або соцієтальна) ефективність функціонування 
комунікативних інституцій – таких як реклама, зв'язки з громадськістю або ж ЗМІ – не завжди 
співпадає з їхньою "галузево"-соціальною (економічною, політичною, культурною) і навіть "влас-
не"-соціальною ефективністю і не завжди (й не вирішальною мірою) залежать від намірів 
комуніантів, матеріального чи психологічного забезпечення або правової врегульованості їхнього 
функціонування. В соціології, наприклад, соціально ефективними пропонується вважати 
"найрезультативніші форми комунікаційного процесу, де використано всі задіяні процеси" [22]. 
Тут, як бачимо, один концепт – ефективність визначається через інший – результативність, яка за-
звичай мислиться як ступінь співпадання реальних (в даному випадку – соціальних) результатів 
(наслідків) здійснюваних комунікативних дій з очікуваними їх суб'єктів. Якщо ж має місце перма-
нентне "протиріччя між соціальною й економічною ефективністю і необхідність його по 
можливості безконфліктного розв'язання" [4, с. 137], то складно говорити про все-соціальну, 
соцієтальну ефективність. Останню інколи визначають як виконання державою своїх "суспільних 
функцій при мінімумі витрат", завдяки чому забезпечується зв'язок економічної ефективності рин-
ку, спрямованого на максимізацію прибутків, з соціальною ефективністю громадянського 
суспільства, спрямованого на досягнення суспільного благополуччя [9]. І все ж мислити 
соцієтальну ефективність держави як наслідок зусиль виключно самої держави, було б очевидною 
помилкою, оскільки ефективність функціонування правової держави забезпечується головно 
активністю громадянського суспільства, соціального інституту громадянства, яке, на думку Р. Гар-
вета (R.Grawert), – як її формулює Ю. Габермас, – "за контрольну точку має проблему соцієтальної 
самоорганізації, а за сутність — політичні права участі та комунікації" [2, с. 57]. 

Якщо прийняти до уваги, що, попри поширені в комунікативістиці уявлення, головним 
змістом того, що люди як соціальні істоти транслюють одне одному в суб'єкт-об'єктних, або ж 
обмінюються у суб'єкт-суб'єктних комунікативних актах, є перш за все смисл як "синкретичний 
квант ментальнокультурного простору" [13, с. 20], а не нейтральна інформація, то прийдеться виз-
нати, що теорія соціальної комунікації не може бути заснована на самій лише теорії комунікації, а 
потребує ще й культурологічного (якщо не культурономічного) теоретичного обґрунтування. 

У термінах комунікативної філософії, культуру як спільний простір комунікативних практик 
дійсно "можна розглядати як нескінченно різноманітне й багатомірне семіотичне утворення, смис-
ли, коди, цінності, структура й моделі якого перебувають у спільному, хоча й рухливому 
комунікативному полі", рухливість якого безперервно відтворює проблему єдності культури, як 
проблему безперервної самоідентичності процесу культурогенезу, котра вирішується " зміною 
суб'єктів спілкування і розкриттям нових комунікативних можливостей" [6, с. 138]. Тому важко не 
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погодитися з тим, що "суть комунікації полягає в тому, що її учасники створюють консенсуальну 
область взаємодій, що забезпечує можливість існування спільноти… як єдиного цілого" [8, с. 38]. 

Але того соціально-когнітивного рівня, на якому здійснюється більшість масових 
комунікативних актів, не завжди характерне усвідомлення остаточних соцієтальних, а не лише 
найближчих конкретно-ситуативних соціальних наслідків конкретної комунікативної практики, 
навіть за умов гарантованого досягнення цілей, переслідуваних у конкретному комунікативному 
акті. Тому комунікативна діяльність вочевидь не може бути зведена до власне комунікативних актів 
або комунікативних дій, як їх називає Ю.Габермас, котрий поряд з комунікативними діями як 
однією з форм повсякденної комунікації виділяє ще й дискурс, за допомогою якого шляхом 
обґрунтувань відновлюють "згоду, що стала проблематичною в комунікативній дії" [20, с. 86]. На 
думку Габермаса, комунікативна дія, яка не супроводжується дискурсивною взаємодією не є 
неповноцінною, оскільки перетворює комунікативну дію на маніпуляцію іншою людиною як 
об'єктом. І все ж дискурсивний супровід комунікативної дії – це лише, як то кажуть "верхівка айс-
берга", яка допомагає зрозуміти, що самі по собі комунікативні акти (дії) не є результатом 
цілеспрямованих зусиль лише безпосередніх комунікантів, котрі здійснюються за цілком певних 
умов, в тому числі й цілеспрямовано створених як ними самими, так і тими, хто безпосередньо не 
приймає участі в комунікативних актах, але особисто зацікавлений у їхніх наслідках (скажімо, пе-
ремовин політичного керівництва України з російським "Газпромом" чи з керівництвом НАТО або 
візиту батьків не дуже сумлінного школяра до класного керівника). Для того, щоб не переобтяжува-
ти комунікативну взаємодію дискурсивними моментами, люди у процесі комунікації "створюють 
заходи проти можливих проблемних ситуацій" [20, с. 87]. Але ж є умови й передумови усіх можли-
вих у кожному конкретному суспільстві, – тобто, легітимних для цього суспільства комунікативних 
практик. Більшість таких умов і передумов (те, що зазвичай називається ментальністю або культу-
рою) творяться не безпосередніми учасниками комунікативних актів, але не можуть залишатися 
поза їхньої уваги, якщо вони хочуть бути ефективними комунікантами. Комунікативні практики, 
для того, щоби бути ефективними, мають бути не просто послідовністю комунікативних дій, а 
складовими системи комунікативної діяльності, зорієнтованої перш за все на кінцеву соцієтальну 
ефективність комунікативних практик. 

Такими передумовами соцієтально ефективних комунікативних практик є діяльність з попе-
реднього позиціювання потенційних комунікантів шляхом стимулювання чи послаблення їхньої 
волі до комунікативної суб'єктності, сакралізація чи табуювання (а також тривіалізація, 
ритуалізація, унормування, і т. ін.) конкретних форм і видів комунікації, попередня каналізація 
можливих комунікативних взаємодій. 

Тому справжнім суб'єктом (метасуб'єктом) усіх можливих соціально-комунікативних актів є 
той або ті, хто створює активну соціально-комунікативну матрицю – соцієтально-інституційне 
утворення, котре уможливлює і регулює протікання будь-якого можливого у даному 
комунікативному просторі соціально-комунікативного акту. Той же, хто не причетний до цього 
рівня системної комунікативної діяльності, не є фактично і не може вважатися повноцінним 
суб'єктом (соцієтально)-комунікативної діяльності, хоча формальні ознаки його ситуативно-
комунікативної суб'єктності і були б наявні. 

Концепт комунікативної діяльності дозволяє, таким чином, по-новому, з соцієтальних 
позицій, засобами соціальної філософії розглянути найсуттєвіші проблеми соціальної 
комунікативістики і розширити когнітивно-комунікологічну компетентність суб'єктів соціально-
комунікативних актів і тим самим посилити суб'єктність усіх без виключення учасників 
комунікативних практик і зробити самі ці практики більш соціально ефективними. 
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SUMMARY 
Communicative activity is regarded as a societal phenomenon – that is as an essential moment of so-

cial communions' vital activity. 
О. С. МАЛІНОВСЬКА 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ  
У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Актуальність дослідження. Проблема формування громадянськості у кожному суспільстві 

має свої особливості. В українському суспільстві вони обумовлені трансформаційними процесами, 
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які пов’язані з отриманням українською державою незалежності, що передбачає суттєву трансфор-
мацію світоглядних орієнтацій та самосвідомості народу. У зв’язку з цим надзвичайно актуальною 
стала проблема формування громадянина суверенної України. 

Аналіз наукових досліджень проблеми громадянськості свідчить про те, що певні аспекти со-
ціально-філософського аналізу сучасного стану розвитку громадянськості в українському суспільс-
тві віднайшли своє відображення у роботах В. Андрущенка, М. Михальченка, В. Воловика, А. Ка-
рася, А. Колодій, І. та Я. Паськів, В. Степаненка, Р. Додонова, М. Лепського, Л. Кривеги, В. Цвиха, 
І. Кального, В. Скворця та ін., а також у дисертаційних дослідженнях Л. Снігур, Л. Удовики, Л. 
Шимченко, О. Шапаренко, проте ще залишилися відкритими питання, пов’язані зі з’ясуванням 
причин надзвичайної складності становлення громадянськості у сучасній Україні. 

Отже, метою статті є аналіз стану розвитку громадянськості у сучасному українському су-
спільстві та визначення основних напрямів щодо вирішення даної проблеми. 

Особливості формування громадянськості у сучасному українському суспільстві обумовлені 
унікальністю історичної ситуації, яка полягає, на думку дослідників, у тому, що трансформація 
українського суспільства є чотиривимірною, а саме: «від тоталітаризму до демократії, від планово-
розподільчої економіки до вільної ринкової, від колонії до справжньої незалежної держави і від до-
модерного етнічного субстрату до модерної громадянської нації» [6, 5]. Як стверджує В. Степанен-
ко, «Україна є чи не єдиним прикладом взаємопов’язаних процесів формування нації, утвердження 
держави та становлення демократичних інституцій у географічній Європі за умов сучасних цивілі-
заційно-тектонічних зрушень та соціокультурної ціннісної динаміки, яка часто характеризується як 
«постмодерністська», «постматеріалістична», «інформаційна», «глобалістська» [7, 102-103].  

Процес формування громадянськості ускладнюється впливом феномену глобалізації на укра-
їнське суспільство та національну державу, який у сучасних дослідженнях оцінюється доволі неод-
нозначно і потребує ще детального аналізу. Цей вплив стосується як необхідності економічних пе-
ретворень, так і формування нової громадянської ідентичності не лише окремих індивідів, а й цілих 
держав. Складні соціально-економічні явища (які сьогодні ще більше погіршилися у зв’язку зі сві-
товою фінансовою кризою) виявилися в Україні суттєвою перешкодою процесу громадянської іде-
нтифікації, оскільки перспективи її формування пов’язані, перш за все, з вирішенням найбільш ак-
туальних економічних проблем, як-от: подолання масової бідності, майнового розшарування суспі-
льства, безробіття, що повинне сприяти ототожненню людини зі своєю державою, країною, Вітчиз-
ною. 

Трансформація українського суспільства спричинила кардинальну перебудову ціннісно-
нормативної основи світогляду людей. Процес формування громадянськості пов'язаний у першу 
чергу з формуванням громадянської ідентичності, яка виявилася найбільш уразливою. За даними 
соціологічних досліджень («Українське суспільство 1994 – 2004: соціологічний моніторинг»), май-
же половина громадян України продовжує себе ототожнювати, в першу чергу, з містом чи селом, 
регіоном, колишнім СРСР, Європою, світом в цілому; найпоширенішою в Україні є місцева іденти-
чність: 44 % опитаних ототожнюють себе насамперед зі своїм містом/селом, ще 15 % – з регіоном і 
лише 31 % – насамперед з Україною. Єдина істотна зміна в самоідентифікації громадян за роки не-
залежності – це різке зменшення кількості опитаних, які ідентифікують себе насамперед з Радянсь-
ким Союзом (до 3 %) та з Росією (до 1,5 %) [12]. 

Як зазначають дослідники, причиною цього є реальне незабезпечення економічних і соціаль-
них прав громадян, гарантованих Конституцією, відчуження населення від держави (що має ще, 
крім всього іншого, історичний вимір – держава в Україні майже завжди була чужою в прямому 
значенні цього слова), внаслідок того, що її функціонування часто далеке від його інтересів та по-
треб, існування корупції, хабарництва, бюрократизму тощо [10, 11-12]. Звідси випливає така про-
блема, як відсутність у самосвідомості українських громадян відчуття вітчизни. У зв’язку з цим 
особливого значення у формуванні громадянськості у сучасному українському суспільстві набуває 
патріотизм. Але виникає питання: який саме патріотизм? Патріотизм як любов до батьківщини, до 
рідного краю, рідної землі є абсолютно природним, іманентно притаманним людям. Втім, як слуш-
но відмічає В. І. Воловик, вкрай високим є відсоток громадян, які не мають своєї вітчизни (рос. 
«отечество»): «Вітчизна ж, крім батьківщини, охоплює ще й державний устрій зі сформованою сис-
темою державної влади» [3, 157].  

Дане зауваження є надзвичайно актуальним для нашого суспільства і формування в ньому 
зрілих громадян України, справжніх патріотів своєї країни. «Існуючий державний лад, сформова-
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ний політичними суб’єктами, чиї інтереси співпадають з потребами певних класів, націй та інших 
соціальних груп, сприяючи задоволенню цих потреб, тим самим обумовлює формування для них і 
вітчизни» [3, 157].  

Таким чином, патріотизм як любов до вітчизни репрезентує діалектичний взаємозв’язок осо-
бистості і держави, а саме повагу, турботу, піклування з боку держави по відношенню до кожного 
громадянина як особистості і, в свою чергу, як відповідь – не просто лояльне ставлення до держави 
з боку громадянина, а вірність, відданість, готовність служити на користь свого народу і держави. 

Формування української державності та громадянськості неможливе без національної свідо-
мості, але процес її формування та розвитку в Україні пов’язаний з певними труднощами, зокрема з 
наявністю латентних міжетнічних і міжконфесійних конфліктів, браком консенсусу стосовно базо-
вих цінностей. 

Як вважає Р.Брубакер, формування громадянської нації – незмінної складової більшості захі-
дних демократій – у посткомуністичних умовах можливе лише в країнах з етнічно майже гомоген-
ним складом населення (коли етнічність автоматично втрачає будь-яке практичне значення). Це, 
очевидно, не стосується України, яка, на його думку, взагалі не здатна до формування політичної 
нації [Цит за: 11, 28-29].  

На думку В.Андрущенка, така точка зору суперечить існуючим в Україні реаліям, а саме по-
ступовому формуванню політичної нації [1]. Звичайно, етнічна концепція нації не може бути кон-
солідуючим чинником внаслідок пріоритету етнічних цінностей та байдужості до політичної реаль-
ності поліетнічного суспільства, яким є українська нація. В основі формування політичної нації ле-
жать насамперед гарантовані права людини. Проте поряд з індивідуальними правами людини існу-
ють колективні права (право народу, нації, спільноти). Таким чином, формування української полі-
тичної нації можливе лише з урахуванням інтересів усіх етнічних груп, які проживають на території 
України.  

На сьогоднішній день більшість дослідників, політичних діячів указують на необхідність фо-
рмування поліетнічної національної ідеї для українського народу як цілісного організму. Кожен 
громадянин, незалежно від етнічної приналежності, під впливом консолідуючої ідеї має оцінювати 
свою роль як представник українського народу. У цілому національна ідея може бути сформульо-
вана як ідея суверенної України – «Батьківщини всіх громадян, які пов’язали свою долю з українсь-
кою землею і причетні до створення на ній нового суспільства, у якому пануватимуть мир, добро-
бут, злагода і толерантність, будуть реально, а не декларативно підтримуватися права і свободи лю-
дини, її прагнення до самореалізації як особистості, так і національної самобутності» [4, 44-43].  

Проблема формування громадянськості в українському суспільстві також ускладнюється кри-
зою суспільної та індивідуальної моралі, яка в першу чергу пов’язана з суцільними проявами пра-
вонеслухняності. Це стосується передусім виконавчої дисципліни, без якої неможлива довіра гро-
мадян до органів охорони правопорядку і держави в цілому. Без моральних та правових засад не-
можливо формувати дійсного громадянина незалежної України, розбудовувати демократичну дер-
жаву. В.Андрущенко зазначає, що безумовне конституційне формулювання «соціальна, правова, 
демократична» держава в Україні нині є декларацією про наміри, а не відбиттям соціальної реаль-
ності [1]. На сьогодні ще не задоволені жодні умови для того, щоб наша держава відповідала її ви-
могам. Однак перспективу побудови соціальної правової держави пов’язують в першу чергу з де-
мократичним розвитком України.  

Втім, як свідчить історія суверенної української держави, декларування демократичного ви-
бору ще не означає автоматичного утвердження демократичних засад суспільного життя. Впрова-
дження в політичний процес демократичних інститутів та розповсюдження демократичних ціннос-
тей у сучасній Україні потребує певних демократичних традицій. Порівняно з країнами Заходу, їх 
розвиток на теренах України мав свою специфіку, яка проявляється у хвилеподібності та нестійкос-
ті у зв’язку з перервністю державотворчого процесу, злетами і занепадом політичної активності 
українських громадян. Навіть сплеск громадянської активності в листопаді – грудні 2004 року сут-
тєво не вплинув на цю ситуацію. 

Все це свідчить про вкрай низький рівень політичної культури як громадян, так і суспільства 
в цілому. На думку В.І. Воловика, політична культура українського суспільства, що перебуває на 
стадії трансформації, має наступні особливості: 1) фрагментарний, еклектичний характер; 2) відсу-
тність чітко вираженої спрямованості політичного розвитку; 3) суперечливість, роздвоєність полі-
тичної ідеології; 4) різновекторність ідеологій державного будівництва провідних шарів і груп 
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українського суспільства; 5) зростання соціального песимізму; 6) відсутність чітко визначених 
пріоритетів як зовнішньої політики, так і внутрішньої; 7) синдром дива; 8) високий ступінь потен-
ційної конфліктності [3,164-167].  

Громадянська активність особистості безпосередньо залежить від розвитку інститутів грома-
дянського суспільства та громадських ініціатив населення. Громадські ініціативи є організованою 
формою захисту суспільних інтересів та, водночас, впливу на державну владу. Вони дозволяють 
вирішувати проблеми утвердження суспільної легітимності діяльності органів державної влади, 
зміцнення інституцій громадянського суспільства та публічної влади. Проте, вони поки що мають 
стихійний, непрогнозований характер, відображають мало конструктивних ідей, які б виражали до-
корінні потреби та інтереси громадян. 

Одним із традиційних показників рівня розвитку громадянської активності є показник членс-
тва в громадських організаціях. Як зазначає В.Степаненко, за цим показником Україна поступаєть-
ся не лише країнам розвинутих демократій, а й країнам Центральної Європи та поставторитарним 
країнам Латинської Америки [8].  

В. Полохало у статті з красномовною назвою «Негромадянське суспільство як соціополітич-
ний феномен України» стверджує, що «середній» українець схильний до соціальної пасивності – з 
демонстрацією відсутності яких-небудь вітальних сил [5, 25]. Його менталітет дослідник визначає 
як менталітет негромадянськості. Але як ні парадоксально, це, скоріше, захисний механізм в умовах 
тотальної уразливості людини, її залежності від політики центральної та місцевої влади й умов 
життя, що безупинно погіршуються. Інстинкт суспільного та особистого самозбереження, доведе-
ний до крайності, зосередженість людей на природному прагненні просто вижити тут і тепер, від-
чуття власної безпорадності та вичерпаності можливостей – все це звужує обрій особистісного роз-
витку громадянина. 

У такій ситуації основою життєвої позиції при визначенні способу поведінки стає бажання 
пристосуватися до будь-яких реалій соціополітичної повсякденності. Перед нами феномен разючо-
го самообмеження в життєвих потребах. Точніше кажучи – феномен самоототожнення з такими 
усталеними зразками поведінки, які самі по собі виключають появу громадянської ідентичності, 
придушуючи навіть паростки громадянської свідомості [5, 26]. 

Показово, що проблема пасивності громадян турбує не тільки українських дослідників. Відо-
мий англійський вчений З. Бауман в роботі «Індивідуалізоване суспільство» звертає увагу на кризу 
громадянськості, яка спостерігається у сучасних західних суспільствах [7]. Вона обумовлена тим, 
що «особисте» і «суспільне» позиціонуються у різних світах, не пов’язаних один з одним, оскільки 
людину постійно підштовхують до думки про те, що колективні, узгоджені дії не можуть принести 
їй ніякої користі, бо закони, за якими живе суспільство, визначені раз і назавжди і не підлягають 
свідомому реформуванню. «Втеча з агори» (за назвою одного з підрозділів) означає стрімке падіння 
інтересу до сумісних справ і разом з тим втечу від свободи, яку тепер вважають, скоріше, тягарем, 
ніж привілеєм, оскільки визволення індивіда супроводжується почуттям безсилля і неспокою [7]. 

У філософських і наукових дослідженнях останніх років причини подібних проблем 
пов’язують з особливостями менталітету, психології народу, національного характеру. Так, 
І.Сулятицький зауважує, що «у духовно-психологічній характеристиці розкривається вся сутність 
народу як спільноти, його можливості до суспільної організації, духовна енергія його колективного 
несвідомого, яка сприяє або блокує ті чи інші механізми суспільної регуляції залежно від того, на-
скільки вони співвіднесені з її природою» [9, 122]. 

Будь-який індивід стає суспільною особою через ідентифікацію себе до певної системи уста-
новок норм, традицій, зразків поведінки і світосприймання, які закладені у менталітеті його народу, 
і кожне нове покоління, незважаючи на інші історичні умови, зберігає типові психологічні риси 
свого народу, які можуть бути як позитивними, так і негативними.  

Співставлення причин історичних невдач у державотворчих процесах України з типовими 
рисами українського національного характеру свідчить про те, що цілий ряд рис українського мен-
талітету мають далеко не найкращий вплив на формування державотворчих установок народу, на 
що вказували у своїх дослідженнях відомі вчені-українознавці, як М. Костомаров, В. Антонович,  
М. Драгоманов, В. Липинський, Д. Донцов, Д. Чижевський, І. Мірчук, Я. Ярема, О. Кульчицький,  
В. Янів, Б. Цимбалістий та ін. Серед таких рис найбільшій критиці піддається «вибуялий українсь-
кий індивідуалізм». 
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З одного боку, існує позитивне сприйняття індивідуалізму як визнання свободи і прав кожно-
го індивіда, великої цінності людської індивідуальності. У той же час засуджуються такі його про-
яви, що заважали встановленню єдності та солідарності між українцями, як анархічний егоїзм, ду-
ховний егоцентризм. Я. Ярема зауважував: «Анархічний індивідуалізм як найбільший ворог єднос-
ті, дисципліни та організації часто робив «дике поле» з України, яким «гасали опришки й дейнеки»; 
«в українському політично-державному житті підсилений егоцентричними поставами індивідуалізм 
– з одного боку – гальмував поступ в інтегруванні (з’єднанні) багатоетнічної маси в єдине спільно-
тнісне… – свідоме, політично нероздільне ціле – з однією центральною владою, а з другого боку – 
приводив, коли вже навіть встановлену, та ще не утверджену загальносуспільну організацію до роз-
кладу і занепаду» [13, 75].  

У цілому це пов’язують з перевагою емоційно-чуттєвої сфери над розумово-вольовими якос-
тями в українському менталітеті, що спричиняє пасивність українського народу, оскільки слабкість 
волі, небажання перевиховати себе, подолати в собі недисциплінованість та неорганізованість при-
зводить до стану “прихованого життя”: “тихше води, нижче трави”, “моя хата скраю, нічого не 
знаю”. 

Як вважають психологи, психічна природа народу не є чимось абсолютно незмінним, і хоча 
неможливо говорити про зміну менталітету чи духовності, проте для успішної розбудови українсь-
кої держави необхідно коригувати та виправляти деякі ментально-психічні риси. Таким чином, у 
виборі сучасних орієнтирів формування громадянськості необхідно звернути увагу на ті сторони 
національної психіки, розуміння яких сприяє глибокому осмисленню і усвідомленню кризових по-
дій в історії українського народу і через оцінку причинно-наслідкових зв’язків не допускати повто-
рів негативних явищ у сучасному житті.  

У результаті аналізу стану розвитку громадянськості у сучасному українському суспільстві 
можна зробити наступні висновки: в цілому на етапі трансформації українського суспільства про-
блема формування громадянськості пов’язана з такими аспектами: вплив глобалізаційних процесів 
та соціально-економічних проблем на формування громадянської ідентичності; соціально-політичні 
аспекти (проблеми націє- та державотворення, формування громадянського патріотизму як відчуття 
вітчизни, розвиток інституцій громадянського суспільства, підвищення рівня політичної культури 
громадян); соціально-психологічні та духовно-моральні (проблема формування адекватної системи 
цінностей, правової та моральної свідомості, вдосконалення українського національного характеру) 
тощо. 

У зв’язку з цим виникає потреба у визначенні детермінант оптимізації формування громадян-
ськості, до чого ми звернемося у подальших дослідженнях. 
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SUMMARY 

In the article the problem of the formation of the partial feeling of citizenship in the modern Ukrain-
ian society, which is in the process of transformation now, being explored. 

 
Г. М. КОРНІЄНКО 

АНАЛІЗ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОСМИСЛЕННЯ ТА РОЗУМІННЯ  
В СОЦІАЛЬНОМУ ПІЗНАННІ  

 
Виникаюча у суспільстві криза на певних історичних етапах розвитку при наявності певних 

історичних умов, торкається, чи навіть, охоплює всі сфери суспільного життя, підтвердженням чого 
є приклади минулого та приклади сучасності. В політичній сфері спостерігається інертність управ-
ління на всіх рівнях та в усіх ланках функціонування держави, гострі політичні конфлікти. В еко-
номічній сфері відбувається знецінення прибутків населення, спостерігається великий та швидко 
зростаючий державний борг, як внутрішній, так і зовнішній. В структурно-виробничій сфері вияви-
вся гострий дефіцит природних та трудових ресурсів. В соціальній сфері відбувається стрімка дез-
інтеграція соціальних груп та інститутів, втрата ідентифікації особистості з колишніми структура-
ми, цінностями, правилами, нормами. Все це означає загальну кризу соціальних відносин. Але соці-
альна криза лише частина кризи суспільства. Інша, не менш вагома її складова, криза культури, 
криза самих засобів діяльності людини, типів репродуктивної життєдіяльності суспільства. 

Соціальна та культурна криза складається в одному суспільстві та діє в ньому одночасно. То-
чніше взаємодіє, але вельми специфічно, втілюючи своєрідність суспільства як соціокультурної ре-
альності. Складаються передумови до втрати адекватності розуміння та й навіть певних основ ро-
зуміння реалій оточуючої нас дійсності, загострюється проблема реалізації культурно-історичного 
досвіду. Виникає необхідність в приведенні до відповідності сталих засад розуміння до нових реа-
лій дійсності, соціальної дійсності. 

Як заповнити розрив між старим та новим знанням, коли наперед зрозуміло, що колишнє 
знання створювалось не для того, щоб стати певною сходиною до нового, через те що воно було 
самодостатнім та завершеним? Явища дані нам явочним порядком, вони вриваються – не довідую-
чись про дозвіл – прямо в мозок, причому як самі явища, так і метод вторгнення. 

Метою даної статті полягає  дослідженні проблематики розуміння в пізнанні, соціальному пі-
знанні, а також дослідженні аспектів інтерпретації розуміння, взаємозв’язку осмислення та розу-
міння, взаємозв’язку надання смислу та надання значення в процесі пізнання, соціального пізнання. 

Досліджуючи явища та акти наукового пізнання, ми фактично досліджуємо вільні явища, які 
в собі ж містять причини свого виникнення, точніше трапляння (рос. «случания»), вони само при-
чинні, тобто виступають як індивідуальні, вперше та єдиний раз зав’язуючиєся конфігурації думки 
та розуміння. Вони вільні в тому буквальному смислі, що ми не можемо що-небудь говорити про 
них, через те, що допускаючи в корпус науки нове, ми лише після того можемо говорити про що-
небудь в світі в термінах законів. Більш того, говорячи про що-небудь «нове», виявляючи та верба-
лізуючи причини виникнення (вважається більш точнішим «трапляння») та існування «нового», ми 
говоримо вже після трапляння думки, створення образу нового у свідомості. Аналізуючи дане, під-
креслимо, що мається на увазі терміни мислення та мови, те, що стосується думки, мислення, розу-
мової діяльності, і в якій мірі можливо посилатися на логіку і на те, що відбувається поза думкою, 
як на причини того, що повинно мати місце в думці. Думка (знання) та розуміння трапляються од-
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ночасно, між ними не може бути інтервалу (згадаємо Конфуція: якщо ти не в змозі виразити думку, 
то в тебе її немає). 

Розуміння як таке спирається не на розуміння окремо обраного сутнісного, а поєднує в єди-
ному процесі як розуміючого, так і розуміюче, рівно як і контекст, в якому відбувається саме розу-
міння. Таким чином розуміння со-бутійне, коли всі вказані моменти взаємоформуються та взаємо-
діють в єдиному просторі. Сутнісне розуміється за посередництвом його включенності в загальний 
простір со-буття та за посередництвом процесу окреслення-визначення. 

На перший погляд, розуміється завжди дещо «третє», як процес або як «результат» процесу, 
що відбувається між двома: інтерпретації та конфігурації в герменевтичній тріаді, в першому смис-
лі, в іншому, –  твір, наратив, метадискурс тощо, те, що формально перетворилося та набуло само-
стійності. Таким чином, якщо мова йде про розуміння в процесі комунікації, воно може бути дослі-
джено як категорія, як логічна компенсація нестачі реальності. Але тут мається на увазі розуміння 
як дійсність, що реалізується на межі надчуттєвого та чуттєвого, де «розташовується» сфера свідо-
мого досвіду. З іншого боку місце усвідомлюючого як внутрішнього спостерігача власного свідо-
мого акту передбачає, що той акт розуміється безумовно, оскільки співпадає з ситуацією свого ви-
конання, тому виконується повністю. 

В момент безумовного розуміння інтерпретація свідомого зусилля виявляє свою нескінчен-
ність та безмежність, за тою причиною, що не обмежена законами предметності, за думкою Савель-
євої М. А., сам свідомий акт постає мірою відповідності (або невідповідності) знання розумінню. 
Свідомий досвід як чиста спонтанність не розрізняє для себе знання та розуміння. [7, 93-94]. Пред-
метне знання як зміст свідомості не може бути наслідком його розуміння як здійснення, але меха-
нізм зв’язку знання і розуміння іншого роду – не свідомий, «автоматичний», непідконтрольний 
людської волі. Тому навіть у тих випадках, коли розуміння предметних ситуацій вважається безсу-
мнівним (наприклад, інстинктивна дія людини, без роздумів), свідоме зусилля все одно не відповід-
не до своїх предметних втілень. Підтвердження цьому знаходимо у Декарта: «… зі сліпучого світла 
розуміння витікає потужне нахилення волі (до того, що ясно уявляєш собі при сильному світлі), 
але, тим не менш, воно розігрується і не можливо зупинити хід справ в той час, в який ми залишає-
мось в цієї думці» [4, 55]. 

Але постає питання, яким чином «з’являється» нове знання, як відбувається замикання між 
старим та новим. Припустимо, має місце послідовність знань  у зовнішньому протязі та їх підсуму-
вання – від знання чогось до знання ще чого-небудь і, наприкінці, до знання всього того, що відно-
ситься до справи. Але ця послідовність вважається невиправданою: прагнучи до осягнення істини, 
неможливо ділити нескінченне на скінченні одиниці, не отримуючи при цьому значень істинності в 
кожному окремому моменті. «Ми принципово не в змозі розрізняльно локалізувати знання законів, 
– відмічав з цього приводу М. К. Мамардашвілі, – якщо будемо розглядати його як актуалізацію 
готових смислів та сутностей» [5, 282]. 

Вже Зенон в свій час показав, що зовнішнє підсумовування виключає можливість побудови 
понять про рух: передаючи та підсумовуючи спостереження, ми не маємо можливості отримати 
стан спостереження. В дійсності має місце не додання знань та спостережень, а кінцеве перетво-
рення та втілення «останнього» таким чином, щоб його можна б було отримати із чимось на почат-
ку, і отже, не сума багатьох завершених смислів, а дещо одне, але множинне розташоване, і в цьому 
смислі в нього є і  початок, і кінець. ( В даному зв’язку доречно згадати теорію нелінійного письма.) 
Реальне пізнання будується таким чином, що знання та досвід видобуваються в послідовних спо-
стереженнях в часі, в зборі інформації з різних точок системи відліку, ми усвідомлюємо яке-небудь 
знання, але не усвідомлюємо стан виробництва знання. «Якщо у майбутньому є пункт знання «б», 
до якого зрушиться джерело досвіду (до пункту невідомого, але який став суттєвим), то знання в 
даний момент не залежить від цього руху й формується не в термінах його напрямку і, отже, не мо-
же – за своїми істиністними характеристиками і тому подібне – аналізуватися підсумуванням точок 
однієї – ідеальної системи відліку, його неможливо додавати, складати з іншими» [5, 285].  

Іншими словами, характеристики внутрішньої та зовнішньої досконалості знання, теорії вста-
новлюються незалежно від руху джерел досвіду та їх напрямків. Отже ми оперуємо існуючими по-
няттями, термінами законів, й істина будується так, щоб у наступному не залежати від того, що 
стане із часом хибним чи недостатнім, – і при тому на основі чи навколо певних (визначених) знань, 
й спільність цих знань має маргінальний характер. Таким чином, однією з умов розуміння мислено-
го світу є принцип скінченності або локалізації знання. Але ж де і як зароджується нове знання? 
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Поперед розуміючої думки немає нічого іншого, вона вперше зав’язує конфігурації, а оборо-
тні її елементи та зв’язки виявляються в сфері рефлексивних знаків – символічних та логічних 
структур знання. Можливою умовою нового знання виступає пустота (в стародавні часи стверджу-
валось, що реальність це атоми та пустота. Вочевидь пустота виступає символом всього того, що 
ще не вирішене і що при цьому ще не зайнято нічим іншим; умова того, що є, атома, і того, що мо-
же бути, нового). Але в кожний момент нове знання вербалізується, організується в термінах відпо-
відності предмету, – з однієї сторони, і, з іншої – розуміється, вбудовуючись в уже існуючий світ 
знань. Іншою мовою, знання трапилось, воно розуміється й проміжок між цими речами відсутній. 
Дане положення виступає як принцип зрозумілості. Істина нового знання можлива тому, що пі-
знання, в даному контексті, це вектори, навіть шляхи, що прокладають скінченні області 
зв’язностей, і що, значиме, в цих зв’язностях розуміння вже існує, воно вже є. 

Реальність виступає в якості того, що розраховане на розуміння, що накладає певні обмежен-
ня на можливе, зчинитися можливе тільки зрозуміле. Конфігурація думки (знання) трапляння-
розуміння, що виникає, миттєво оповивається, огортається формою, вже існуючими термінами, 
найбільш «пристосованими» для висловлювання, знання повинно бути схопленим, зрозумілим, щоб 
стати «знанням». Згадуючи Парменіда: те, що є, тотожньо з думкою, яка його впізнає. Подібно до 
того, перефразуючи В. Віндельбанда, як в рівнянні ми можемо визначити Х лише, оскільки воно 
стоїть у певних функціональних відносинах до відомих величин, так і в усіх наших думках невідо-
ме, незрозуміле можливо осягнути лише «завдяки» відомому та зрозумілому. В кожний даний мо-
мент ми маємо упорядковані конфігурації думки та шляхи думки в них. Якщо ми маємо справу з 
живим пізнанням, то природно, в будь-який вільно взятий момент в знанні щось відбувається, ін-
шими словами, конфігурації, що зав’язуються, трапляються, отже являються подіями. Дані події 
містять в собі ствердження про впорядкованість деякого обстоювання справ в світі. В цьому смислі 
і для цього вони й відбуваються, виступаючи, в свою чергу, строєм думки, яка виникла з цього при-
воду впорядкованою конфігурацією, яка зав’язалася. Сутність цього порядку знання полягає в тому, 
що має здатність породжувати чи потенційно містити в собі нові упорядкованості, але зрозумілим 
образом представлять хід справ в світі і саме тому виступають знаннями. Здавалось, що прядок 
знання – лише із попереднього порядку. 

У випадку поняття порядку та його використання для опису навколишнього світу та його від-
дзеркалення положення зовсім інше. Проблема полягає в тому, що події «думок», «законоподібних 
висловлювань» і тому подібне, що містить в собі формулювання деякого упорядкованого стану ре-
чей, не можуть тим не менш бути наперед визначеними. Події мислі непередбачувані, вони саме 
трапляються. Але, виходячи з принципу зрозумілості, подія в момент свого здійснення зрозуміла, в 
якості феноменологічно реального схоплювання умом упорядкованого, отже зрозумілого смисло-
наділеного стану речей в світі, незалежно від часу засвоєння та розповсюдження, від розкриття всіх 
логічних зв’язків обґрунтування та виведення наслідків. 

Таким чином, принципи подій знання та розуміння, принцип скінченності, принцип зрозумі-
лості, – дозволяють нам уявити знання, розвиток, але ж як пояснити, в залежності від внутрішнього 
«знання», розглядаючи те, що невидобуване ані в об’єкті, так як феноменологічна редукція і закон 
з’являються «після», отже мій світ – уявлення, ані в суб’єкті. Тут лише хаотична та різнорідна безо-
собовість, анонімність, імітація. 

Як відбувається процес осмислення, смислоутворення? Як ми доходимо до пояснення? Усві-
домлення необхідності урахування фактору розуміння та пояснення об’єкту дослідження в філосо-
фії було експліцитно виражено та проаналізовано Г. Х Врігтом в праці «Пояснення та розуміння». В 
його розумуваннях ми можемо від слідкувати наступні важливі моменти. По-перше, сама ідея про 
необхідність розуміння та його ролі для пояснення в суспільних науках, а також виразна вказівка на 
необхідність попереднього розуміння. По-друге, ідея того, що перед тим як пояснювати, необхідно 
визначити те, що ми будемо пояснювати. Наприклад, якщо спробувати пояснити різні дії людини, 
то ми повинні обрати те, що ми будемо пояснювати між різними діями людини, або вибудувати їх 
послідовність. Зробити це можливо лише за допомогою розуміння поведінки людини. Таким чи-
ном, роль розуміння як попередньої умови пояснення міститься в уявленні, формулюванні, інтер-
претації, користуючись термінологією К. Г. Гемпеля, експланандуму пояснення, за яким розумієть-
ся припущення, яке описує явище, яке пояснюється, але не саме явище [Див. 2]. І, по-третє, відзна-
чимо виразне уявлення про розуміння як інтерпретації, наданні події значення. Таке розуміння пе-
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редує як каузальному поясненню, подає опис того, на що об’єкт схожий, так і телеологічному пояс-
ненню, подає опис того, що означає об’єкт [Див. 1]. 

Проблема розуміння поставала предметом дослідження як аналітичної філософії, так і герме-
невтики. Однак, протягом часу дане поняття набувало характеристик обох напрямків, що було ви-
значено на першому всесвітньому філософському конгресі в Швейцарії (1978), який був присвяче-
ний проблемам розуміння, та розглядається як робоче поняття наукового пізнання. Зокрема, вва-
жаться правомочним уявлення розуміння як двоєдиного процесу, як «процедури осмислення-
виявлення і реконструкції смислу, а також смислоутворення» [3, 20]. Слід зазначити, що поняття 
«розуміння» та «смисл» є співвідносними. Зрозуміти можливо лише те, що має смисл. Осмислени-
ми стають ті об’єкти, які залучаються в людську діяльність, стають частиною людської культури. В 
зв’язку з цим, нам уявляється, що оскільки людина існує в культурі та створює її, остільки процес 
розуміння являється двонаправленим процесом. З однієї сторони, людина виявляє і реконструює ті 
смисли, які вже існують в культурі та створені попередніми поколіннями; з іншої, – людина творить 
сама і створює нові смисли, якими наділяє різні об’єкти. В культурі людина має справу з самим со-
бою, зі своєю смислообразуючою діяльністю. В зв’язку з цим принциповими характеристиками ро-
зуміння виступають його контекстуальність та діалогічність. Але разом з тим, саме соціальне зна-
чення об’єкта, знак культури, визначає загальний контекст розуміння, задає основу для культурної 
та міжособистісної взаємодії. Й опора на цей, соціальний, рівень розуміння дозволяє уникнути 
крайнощів як фіксації на матеріальній формі знака культури, так і абсолютизації значення особисті-
сного переживання смислу. 

З наведеного походить наступне, що в природознавстві об’єктами розуміння є насамперед за-
соби, зазначимо важливе, а не об’єкти пізнання, теоретичні конструкти та їх смисли, оскільки саме 
за ними знаходиться смислоутворююча діяльність людини. Тому розуміння потребують кризові 
етапи розвитку науки, коли необхідно осмислити відношення суб’єкта до засобів пізнання. Таким 
чином, в природознавстві розуміння виявляє себе як пізнавальна процедура «передумовного» зага-
льнокультурного характеру. В суспільних науках і суб’єктами і об’єктами пізнання являються лю-
ди, й інтерес дослідника спрямований не стільки на вивчення мети чи ситуації самої по собі, скіль-
ки на вивчення того, яким чином цю ситуація чи річ усвідомлюється іншою людиною, іншими лю-
дьми. Тому для пояснення поведінки людини в суспільних науках стає вельми важливим й необхід-
ним зрозуміти, чим він керувався, які в нього були підстави. Підкреслимо, що розуміння що мис-
литься як двоєдиний процес, принципово необхідне та можливе лише між людьми й лише в суспі-
льних науках, в той час, як явища природи, тваринний світ і так далі, принципово є об’єктами пі-
знання людини. 

Разом з тим, в осмисленні, розумінні явищ соціальної реальності принципам розуміння наявні 
специфічні конотації, що виступають як синтезуючі знання та віри, в їх філософсько-
гносеологічному контексті, й розуміння набуває інтуїтивного характеру. 

Соціальна подія, по-перше, стає зрозумілою, якщо за результатами аналізу визначено, які си-
ли його спричинили, іншими словами коли відомі включені в цю подію індивіди і групи, їх цілі, 
інтереси і та влада, якою вони володіють. Дії індивідів чи груп розуміються в даному випадку як 
відповідні їх цілям, що сприяють видобуванню дійсної чи уявної користі. По-друге, такий аналіз 
необхідний особливо для розуміння індивідуальних дій або діяльності груп. Річ в тому, що для ро-
зуміння соціального життя необхідне дещо більше: соціальна ситуація може змінитися раніше, ніж 
відбудуться деякі наступні фактичні зміни, будь-то фізичні чи психологічні. Ситуація може зміни-
тися задовго до того, як хто-небудь помітить зміну. Як вірно підмітив К. Поппер з цього приводу, 
«щоб зрозуміти соціальне життя, ми не повинні обмежувати себе простим аналізом фактичних при-
чин та наслідків, іншою мовою мотивів, інтересів чи реакцій, спричинених даною дією: ми повинні 
розуміти, що усіляка подія виконує певну і особливу роль в межах цілого. Значення події форму-
ється його впливом на ціле, а отже, певною мірою визначається цілим» [6, 62]. По-третє, розуміння, 
що набуло інтуїтивний характер, вбираючи в себе вищеназвані твердження, йде далі. Для розуміння 
соціальної події необхідне дещо більше, ніж аналіз її ґенези наслідків та значення. Окрім цього не-
обхідно проаналізувати об’єктивні глибинні історичні напрямки й тенденції, що переважають в да-
ний період, а також внесок досліджуваної події в історичний процес, в ході якого латентні тенденції 
стають явними. Такий метод інтуїтивного розуміння соціальних явищ в певній мірі передбачає ви-
користання заключення по аналогії від даного історичного періоду до іншого. Метод інтуїтивного 
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розуміння передбачає, що ми повинні оцінювати значення певних подій, порівнюючи їх із аналогі-
чними подіями більш ранніх періодів, що повинно допомогти передбачити нові події. 

Таким чином, методи, що дозволяють зрозуміти смисл соціальних подій, не повинні зацик-
люватися, але виходити далеко за межі причинного пояснення. Вони повинні бути цілісними за сво-
їм характером: повинні бути націленими на певні ролі події в межах складної структури, – в межах 
цілого, яке заключає в собі не тільки одночасно існуючі частини, але також й слідуючи одне за од-
ним в часі стадії розвитку. 
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SUMMARY 

Article is dedicate the analysis of problems of understanding in the cognition, social cognition. Re-
search the some interpretation’s aspects of understanding as well as some problems of correlation of com-
prehending and understanding, correlation of attaching the sense (understanding) and grasping the meaning 
in the cognition, social cognition. 

 
О. В. БУКАНОВА  

 
СОЦІАЛЬНО-ПРИРОДНИЧІ ЧИННИКИ 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ СУЧАСНОГО УКАРАЇНЦЯ 
 

У соціології існує поняття «мем», еквівалентну генам в біології, що означає ідею або взаємо-
залежну систему ідей, і порівняння походження і поширення генів і мемів показує схожі тенденції. 
Також, як в біології діє теорія Дарвіна, в соціології є меметичнийй дарвінізм. 

У густих джунглях складною і часто суперечливої інформації, що оточує нас, меми, які вижи-
вають і поширюються в конкретному середовищі, в остаточному підсумку стають сильніше і силь-
ніше, а меми, які не можуть знайти грунт під ногами, поступово слабшають і відсіваються. Але різ-
ниця між силою і слабкістю в даному випадку не завжди видно заздалегідь, принаймні, якщо ви не 
розглядаєте тільки самі меми, без урахування інформаційних технологій та їх розвитку. 

Цінності та культурний багаж кожного індивідуума або групи людей складається з якогось 
кількості мемів. З'ясувати, який з них виявиться сильним або слабким, з точки зору дарвінізму, в 
умовах зсуву парадигми можна в ретроспективі [13]. 

Мета статті: класифікація та аналіз факторів формування світоглядних орієнтацій людини  на 
прикладі українця. 

Проблеми сутності світогляду, його типи та зміст аналізуються в роботах В.Дільтея [4],  
А.Шопенгауера [12], Ф.Ніцше  [7], А.Камю [4], Х.Ортеги-і-Гассета [8], Ж.-П.Сартра [9], М.Вебера  
[3] та багатьох інших філософів. 

Дотичними до аналізу зазначеної проблеми є наукові розвідки вітчизняних дослідників – 
Р.Арцишевського [1], Л. Кривеги [6], А.І. Бойко [2]. 

Світоглядні настанови людини змінювалися протягом усього часу людської історії. Світогляд 
людини епохи бронзи відрізнявся від світогляду людини доби бароко. Який би аспект світогляду ми 
на взяли (уявлення про світ, місце людини в ньому, стереотипи поведінки), він має чіткий набір 
відмінностей, притаманний певному відрізку часу. Як би ми спробували зробити навпаки, описав-
ши світоглядні орієнтації людини та попросили визначити до якої культурно-історичної епохи вона 
відноситься, то правильність відповіді залежала б лише від чіткості поставленого завдання. 

Нашу увагу привернула проблема чинників, які впливають на світогляд, змінюючи його в то-
му чи іншому напрямі.  
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Таблиця 1. 
Фактори формування світогляду людини 

Об’єктивні  Суб’єктивні 
П р и р о д  н і 

фізіологічні 1 вік 
географічні 2 стан здоров’я 

Соціальні 
історія 1 cуб’єктивний внутрішній світ людини (мен-

тальність, знання, воля, цінності, ідеали) 
тип соціальності 2 індивідуальний “життєвий досвід” 

рівень технологічного розвитку (спосіб 
виробництва) 

3 особисті смаки та уподобання 

ідеологія (релігія в тому числі) 4 соціальна активність людини 
рівень освіти 5  

етнокультурні чинники 6  
 
Розглянувши запропоновану класифікацію факторів форм світогляду у першому наближенні 

бачимо, що на світогляд більше впливають соціальні чинники ніж природні. На нашу думку це за-
уваження слушне з точки зору історичної ретроспективи: природні фактори відіграють провідну 
роль у формуванні світогляду у протосуспільствах, коли людина лише формується як біологічний 
вид. Споживацький характер економічного життя формував світогляд людини залежної від сил 
природи, від власних уявлень про ці сили, страхів та упереджень, коли безпека та добробут зале-
жать від особистих зусиль (оборона, фізичне виживання). У світогляді наших предків на першому 
місці виступає гін до здобування, експансії, боротьби. Але одночасно з тим помітна і друга риса – 
закріпити та колонізувати ту землю, яку було здобуто мечем. Тому, в даному випадку, природні 
чинники виступають основними у процесі творення світогляду людини. В цей же час закладаються 
основи архетипів, яку пізніше будуть розвиватися у менталітет. 

Суспільство через набуті властивості історичного “ми” постійно чинить вплив на індивіда че-
рез свої структури, інституції, мову, символіку та інші “внутрішні” закони. Загальновизнаною є від-
сутність індивідуального вибору (свободи волі) у первісному соціумі для людини. К.Юнг висловив 
та довів думку про існування більш глибокого шару в структурі особистості, яким він назвав колек-
тивним несвідомим.  

Географічний фактор визначається наявністю колонізованої (освоєної) території – предметом 
гордості (володіння) господарів та предметом зазіхання, “ласим шматком” для сусідів  та суб’єктів 
глобалізації на сучасному етапі.  

Зазначимо, що цивілізаційний  вплив  орієнту та заходу розривав   (та продовжує розривати 
зараз) країну та соціум, не даючи можливості сформуватися світогляду на базі цілісної єдності. 
Плюралізм та можливість вибору зіграла “злий жарт” в цьому сенсі з українцями. Адже світоглядні 
особливості географічного положення об’єктивно сприяли формуванню уявлення про хиткість та 
нестабільність оточуючого світу людини, відсутності цілісності уявлення про Батьківщину, прагма-
тизм у стосунках з сусідами. Поділ України на Захід та Схід з відмінними ідентичностями – ваго-
мий чинник впливу на формування світоглядних орієнтацій українця. Саме такою, роздертою,  
сприймає українську державу переважна більшість власних громадян та міжнародна спільнота. За-
кріпленню цього образу країни сприяє і протистояння політичних еліт. 

Окрім того, існує також протиріччя між централізацією й децентралізацією в економічній і 
політичній сферах. Еліта прагне до централізації, а провінція пручається цьому процесу, тому що 
обмежені ресурси не дозволяють задовольнити запити населення регіонів. З іншого боку, саме 
центр ініціює трансформаційні зміни, яким різною мірою опираються регіони. Значний потенціал 
вдалого географічного положення, наявності корисних копалин та історично сформованих економі-
чних зв’язків зараз не використовується Україною, а марно витрачається.  

Фактором формування світогляду людини виступає її матеріальне становище. В залежності 
від наявності або відсутності матеріальних благ, світоглядні орієнтації людини та моделі поведінки 
змінюються. Ми говоримо про багатих та бідних, еліту та маси народу. Розбіжність позиції еліти й 
маси позначається в різноманітних формах: явному або неявному опорі, інформаційних бар'єрах. 
Проблемою є можливість та здатність отримувати та використовувати досвід багатьох народів (для 
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широких верств населення,  а не лише для еліти). Виникають області соціокультурної невідповідно-
сті еліти і значної частини суспільства.      З переходом суспільства до відтворюючого господарства 
на перший план виходять соціальні фактори еволюції світогляду людини. Суспільний розподіл 
праці починає висувати вимоги до членів соціуму. Він вимагає від людини відповідності штучно 
створеним стандартам та диктує набір корисних для нього функцій. Колективне несвідоме, яке 
представляє собою архів слідів пам’яті людства, виражає думки та  почуття, які є результатом спі-
льного емоціонального минулого та спільні для усіх людських істот. Як говорив сам К.Юнг, в коле-
ктивному несвідомому міститься весь духовний спадок людської еволюції, який відродився в стру-
ктурі розвитку кожного індивіда. Саме ці вимоги формують світогляд людини. Необхідність та зда-
тність створювати матеріальні запаси, які б гарантували виживання та продовження роду, оновлен-
ня стилю життя та образу суспільства вимагає багато енергії, що породжує в певній мері хаос. У 
хаотичних змінах суспільства потенційно стають можливими незвичні комбінації елементів, сте-
реотипи соціальної поведінки розхитуються, еволюціонують. Таким чином з хаосу поступово вибу-
довується новий характер буття.  

Соціальні відносини України як такі та їхня структура залишилися недорозвиненими, застиг-
лими на рівні іноді середньовіччя чи Нового часу. Це об’єктивно впливає на світогляд сучасного 
українця, на його бачення свого місця у суспільстві та світі. Український соціум змушений братися 
за формування прагматичних характеристик ідентичності, не пройшовши належним чином свого 
“романтичного” етапу, характерного для історії європейських націй ХІХ – початку ХХ століття 
[10]. Епоха романтичного запалу так і не переросла у раціоналізм на національному рівні та на рівні 
світогляду індивіду.  

Зазначимо, що у формуванні світоглядних орієнтацій особливе місце належить зараз та нале-
жатиме в майбутньому освіті як системі закладів та процесу здобуття знань. Істотною умовою в да-
ному випадку виступає здатність людини реалізувати свій освітній потенціал. Реалізувати його мо-
жна двома шляхами. Перший шлях полягає у наданні пріоритету соціуму, колективності, загально-
му стосовно індивіда. Домінуючі позиції тут займають процеси зовнішньої зумовленості життєдія-
льності особистості. Другий шлях – визнання безумовної вартості індивіда, пріоритетності його ін-
тересів у співставленні з інтересами  спільностей [11]. Хиткість економічного та соціального життя 
об’єктивно спонукає народ до пошуку джерел стабільності таких як наука, просвіта громадян, ду-
ховне об’єднання. Замість цього Україна вибирає екстенсивний шлях – протекторат інших сильні-
ших суб’єктів глобалізації. 

Важливим фактором формування світогляду людини виступає її суб’єктивний внутрішній 
світ: ментальність, знання, воля, цінності, ідеали, тощо. “Життєва мудрість” здобута як синтез 
знань, цінностей, практичного досвіду та результатів цього досвіду виливаються у систему фільтрів 
поглядів та поведінки, які керують людиною у різних ситуаціях. Відбувається постійна модифікація 
світоглядних норм на основі рухливих, нестабільних моделей та здорового глузду, врешті-решт. Ці 
норми відрізняються в різних ситуаціях, співтовариствах та при реалізації різноманітних практик. 
Отже, постійні зміни закладають основи якісно нового нормативного стану людини та суспільства в 
цілому, що дозволяє їм обом вийти на якісно новий рівень розвитку.  

За умов "дефолту відповідальності" держави треба віддати гідну шану українській сім’ї, яка 
взяла на себе функції свого захисту та виживання. Пристосовувалися, збільшували матеріальний, 
соціальний та моральний капітал.  

Наявність особистого смаку та уподобання людини впливає на усвідомлення власної гідності 
та вартості у порівнянні з досягненнями інших людей, формує лінію поведінки особи. Історичною 
необхідністю є відновлення єдиної української політичної нації. Становлення української політич-
ної нації як сучасної європейської спільноти нероздільно пов’язане з активним, складним, та супе-
речливим процесом формування національної ідентичності – ототожнення людини самої себе з пев-
ною спільнотою, її символами, цінностями, історією, територією, культурою, державними та право-
вими інституціями, політичними й економічними інтересами. Національна самоідентифікація укра-
їнців була зруйнована і її відновлення – процес тривалий та копіткий. Тут держава застосовує і си-
лові прийоми (застосування української мови  у державних установах, наприклад). Але процес га-
льмується із-за недостатності, на нашу думку, сучасних яскравих фактів, якими б пишалися україн-
ці, більшість таких символів – у минулому. 

Чинником формування світогляду виступає, також, соціальна активність людини. Зміна умов 
життя та виживання, особисті проблеми, фізичні загрози досі є факторами, що спонукають людину 
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до дії. Вектор та інтенсивність такого руху характеризує рівень та якість досягнутих результатів. 
Можливість вибору громади, соціального оточення та прийомів власної актуалізації – “подарунок” 
глобалізації світові. При чому, громада (соціум) може бути як реальною, так і віртуальною. Соціа-
льна активність людини змінює характер її ставлення та сприйняття влади (органів та представни-
ків). Держава сприймається як структура, що надає послуги, перелік яких чітко визначений Консти-
туцією. Ненадання Державою належного рівня послуг народові, на жаль, сприяє формуванню пра-
вового нігілізму, недовіри до влади. Нація не реагує на недоліки (аморфність, недостатня актуаліза-
ція людини в напрямку влади), а самовдосконалення соціальної системи можливе лише перед за-
грозою знищення.  

Висновки 
1. Можна виділити дві основні групи факторів еволюції світогляду – природні (фізіологічні, 

географічні, вікові, стан здоров’я) та соціальні (історія, тип соціальності, рівень технологічного 
розвитку, ідеологія, рівень освіти, етнокультурні чинники, суб’єктивний внутрішній світ людини, 
індивідуальний “життєвий досвід”, соціальна активність, особисті смаки та уподобання) в межах 
об’єктивно-суб’єктивних координат. Еволюція світогляду людини, яка відбувається паралельно зі 
змінами у суспільстві, веде до якісного оновлення усіх його складових. 

2. На світоглядні орієнтації українця впливають такі фактори: 
- соціально-економічна трансформація українського соціуму; 
- процес глобалізації та формування нового світового порядку; 
- зростання рівня світоглядної свободи та духовних пошуків індивіда. 
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SUMMARY 

In her article the author makes the successful attempt to classify the human worldview shaping fac-
tors. In the accordance with the classic methodology she reflects on objective and subjective ones noticing 
and analyzing the impact of each of them on the human being.  
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О. Є. ГРУШОВЕЦЬ  
ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ΄ЯЗКИ СТАНОВЛЕННЯ  

ТА РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
  

Проголошення України незалежною державою створило умови для відродження духовності, 
яке відбувається на тлі сучасних кардинальних соціальних та економічних перемін у суспільстві.  

На початку третього тисячоліття, нового етапу відліку часу, людина хоч би до якої географіч-
ної зони чи культури вона не  належала, виявляє великий інтерес до релігійної культури та духов-
ного розвитку. На сьогоднішній день дана проблема набуває все більшої актуальності.  

По – перше, якщо розглянути її з практичної точки зору, то релігійна культура, як сфера гу-
манітарного знання є невід’ємним компонентом культури українського народу і суспільства, яке 
саме переживає стан своєї трансформації; 

По – друге,  релігійна культура українського народу містить у собі знання про формування 
духовного і тілесного життя на основі абсолютних вартостей, якими наповнена християнська куль-
тура.  

Зі всього розмаїття соціальних феноменів, які існували в минулому й існують сьогодні, ми 
виділяємо культуру. Більшість людей переконана, що саме культура – це те головне, основне, що 
відрізняє людське, соціальне буття від існування дикої природи. Пояснення і докази цієї тези наво-
дяться найрізноманітніші – в залежності від того, що розуміється під культурою.  

Термін «культура» походить від латинського cultura, що означає «оброблення, виховання, 
утворення, розвиток, шанування» і вказує на те, що спочатку під культурою розумівся цілеспрямо-
ваний вплив на природу: оброблення «культивування» ґрунти, а також виховання людини [8]. 

Культуру, як «велич духу», відчував і описував Аврелій Августин. Саме він робить надбан-
ням середземноморського культурного кола часовий вимір світу, людини, історії. Візія Августина 
Блаженного, його знання про минуле і майбутнє стало істинною його індивідуальної душі, як і душ 
усіх інших людей, спраглих до нової культури й навернених до неї [6, с.27].  

У пізньоримській імперії, а потім і в епоху середньовіччя поняття культури асоціюється з мі-
ським укладом життям і пов’язаним з ним благами цивілізації. У епоху Відродження культура ви-
значалась як ознака особистої досконалості. Філософи Просвітництва розглядають культуру як 
якусь специфічну автономну і самоцінну сферу людської діяльності. Найважливіший аспект куль-
тури в їхньому розумінні – це прагнення спорудити храм Розуму. Розум покликаний зруйнувати 
панування довільних думок, поставити перед людством універсальні значимі цілі і підпорядкувати 
собі соціальні зміни [8].  

Просвітництво виробило систему критеріїв, відповідно до яких відбиралося те, що можна 
вважати культурою. Культурна діяльність повинна бути інтелектуальною, творчою, продуктивною, 
новаторською, тобто не просто відтворювати, але постійно розширювати сферу людських можли-
востей. Саме   у  цей період виникає тенденція ототожнення культури з різноманітними областями 
духовної діяльності: наукою, що зароджується, мораллю, мистецтвом, філософією, релігією тощо 
[8].   

Щоб виявити причинно-наслідкові зв’язки становлення та розвитку релігійної культури, слід 
провести  дослідження взаємозвязку культури з релігією. Культура надзвичайно багатопланове 
явище, що охоплює всі сфери життя особистості і суспільства, а в тому числі і релігійне. Релігія як 
невід’ємний елемент суспільного життя є важливою складовою будь – якої культури. На сьогодні-
шній день глобальна криза,  яка швидко   поглиблюється,  ставить  під запит  долю  усіх без винятку 
і вимагає радикальних  змін  в економічній організації суспільства, державному устрої, міжнарод-
них відносинах. Вирішення цих проблем буде неможливим без змін світогляду   і  культури,  зна-
ченнєвого  і   ціннісного  наповнення  усіх   форм суспільної свідомості, у тому числі й релігії.  

Ці  проблеми  спонукають  людину  до  пошуків  сенсу  життя,  системи цінностей  у  сфері 
антидуховності, що відводить її від реалізації об’єктивних інтересів, а в критичних ситуаціях – під-
дає ризику її душевне здоров’я  і саме життя.   Духовна   анемія   суспільства,   породжена   кризо-
вими   явищами   в економіці, політиці і соціальній сфері, підриває культурний ґрунт,  позбавляє 
людину  здатності адаптації до життєвих обставин і поворотів індивідуальної долі. Протистояти  
такому  руйнуванню основ суспільного й індивідуального життя  може  тільки  прагнення  до  доб-
ра,  правди  і справедливості. У цьому своєму  душевному  пориві  людина  зустрічається  з  багать-
ма  перешкодами, відчуває біль втрат і принижень, важкий гніт страху і розпачу. Тому вона має по-
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требу  в  розраді, підтримці,  допомозі.  Вона  чекає  любові і  прощення від інших людей, шукає їх 
у релігії, а свого роду і у релігійній культурі. [3, с.186]. 

Прикладом може бути та обставина, яка говорить про те, що повернення до основ релігійної 
культури людини та  тисячолітній досвід показав, що релігія виявилась важливою духовною осно-
вою життєдіяльності більшості людей, вона є найбільш універсальною системою захисту особисто-
сті від негативних явищ навколишнього життя. Релігія вимагає від людини постійної відповідаль-
ності за свої думки та вчинки і  на основі свободи вибору дарує людині істинну свободу.  

Яскравий приклад можна привести на такій світовій релігії як   християнство. Ця релігія за-
снована на любові і  успішно розв’язує одну з найскладніших проблем усіх часів – це налагодження 
дружніх відносин між людьми, а також вона ґрунтується на універсальному і моральному законі 
людства – десяти Заповідях Божих: 

1. Я Господь Бог твій, не будеш мати інших богів, крім Мене. 
2. Не роби собі ідола або чогось подібного до того, що на небі вгорі, або на землі долі, або у 

водах під землею, і не вклоняйся їм, і не служи їм. 
3. Не взивай даремно імені Господа Бога твого. 
4. Пам’ятай день святий святкувати: шість днів працюй і роби в них усі діла свої, а день сьо-

мий – свято Господу Богу твоєму. 
5. Шануй отця свого і матір свою, – добре тобі буде і довго житимеш на землі. 
6. Не вбий. 
7. Не перелюбствуй. 
8. Не кради. 
9. Не свідчи ложно на свого ближнього. 
10. Не жадай жони приятеля свого, не жадай дому ближнього свого, ані поля його, ані  слуги  

його,  ані  вола його,  ані осла його, ані  всякої  скотини його, ні чогось іншого, що є в ближнього 
твого.  

І двох головних заповідях: 
1. Возлюби Господа Бога твого всім серцем твоїм і всією душею твоєю, і всею мислію твоєю. 
2. Возлюби ближнього твого, як самого себе (Мт. 22, 37, 39) [1]. 
Аналізуючи термін «релігія», слід відзначити, що це соціально – філософське поняття, яке по-

значає соціально організовану або організуючу частку культури. Організуюча, в такий спосіб, ви-
ступає у якості органічної системи створення матеріальної дійсності, що включає в себе у вигляді 
взаємозв’язаних елементів інші утворення матеріальної дійсності, і наділеного при цьому якостями, 
що не зводяться до якостей його складових частин, тобто такого утворення, яке позначається діале-
ктичною категорією «ціле».  

Карл Маркс зазначав, що будь-яка органічна система, як сукупне ціле, «має значні свої пере-
думови, і її розвиток у напрямку цілісності полягає саме у тому, щоб підкорити собі усі елементи 
суспільства або створити з нього ще органи, яких їй бракує. В такий спосіб система у ході історич-
ного розвитку перетворюється на цілісність. Становлення системи такою цілісністю утворює мо-
мент її, системи, процесу, її розвитку». Пізнати ціле неможливо інакше, як шляхом пізнання його 
частин. В той же час результати дослідження частин «входять у систему наукового знання лише 
завдяки тому, що вони виступають як нове знання про ціле». Таким чином, умовою одержання но-
вого знання про культуру як ціле явище є подальше пізнання його частин, однією з яких і є релігій-
на культура [2, с.68].  

Слід сказати, що будь – який предмет, явище характеризується наявністю внутрішніх, гли-
бинних, стійких зв’язків, завдяки яким вони існують, що позначається діалектичною категорією 
«сутність». А які ж внутрішні, глибинні, стійкі зв’язки та причини виникнення обумовлюють існу-
вання релігійної культури? 

Перше за все, це зв’язки соціальні, у які вступають люди у процесі своєї життєдіяльності у 
якості соціальних суб’єктів, що утворюють певний соціальний організм, наділений здатністю до 
самовідтворення, це –  сім’я, соціальна група, окреме суспільство, людство в цілому – у різних сфе-
рах діяльності – економічній, політичній, соціальній, духовній.  

Однак не все з величезного багатоманіття зазначених зв’язків, утворюючих у сукупності сис-
тему суспільних відносин, що склалися у тій чи іншій соціальній спільноті, можуть бути віднесені 
до тих, які формують сутність явища, позначеного поняттям «релігійна культура» [2, с.68].  
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Адже, як відомо, суспільні відносини поділяються на матеріальні і ідеальні.    Основою    та-
кого    поділу    на    думку    російського    мислителя  

Ж. Т. Тощенка, виступає незалежність матеріальних відносин у процесі їх виникнення і фун-
кціонування від свідомості людей на відзнаку від ідеологічних, які обов’язково і неодмінно скла-
даються за умови їх попереднього усвідомлення. Отже, логічною підставою для виділення ідеологі-
чних відносин із системи суспільних виступає специфіка їх генезису, яка визначається роллю сві-
домості у цьому процесі [5, с.2]. 

Ідеологічні відносини, до числа яких належать політичні, правові, моральні, релігійні тощо, 
виникають на базі матеріальних суспільних відносин і складаються як надбудова над ними, прохо-
дячи попередньо через свідомість людей. Що ж стосується реальних відносин, які складають сут-
ність релігійної культури, то вони обумовлюються особливим типом свідомості, що базується на 
вірі в існування не лише світу реального, земного, що сприймається органами почуттів, але й по-
тойбічного, небесного, надприродного, трансцендентного, вмістилища вищих сил, достойних по-
клоніння, котрі визначать діла земні [2, с.68].    

Щоб конкретизувати дану проблему та виявити причину розвитку релігійної культури людст-
ва, слід звернутися до  Конституції України, стаття 35 говорить, що: «Кожен має право на свободу 
світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь – яку релігію або не спові-
дувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово або колективно релігійні культи і ритуальні 
обряди, вести релігійну діяльність. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держа-
ви, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова» [2, 12].  

Актуальність цієї проблеми зумовлює необхідність подальших наукових розробок щодо фор-
мування та розвитку релігійної культури людини, яку трактуємо як інтегральну систему властиву 
особистості, що виступає результатом генетично заданих і соціально набутих інтегративних релі-
гійних якостей, сформованих у процесі функціонування механізму ціннісно – нормативної регуля-
ції релігійної поведінки особи, що забезпечується через включення особистості в різнобічні релі-
гійні відносини її життєдіяльності та спілкування.    
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SUMMARY 

This article exposes a problem causally – connections of consequence of becoming and development 
of religious culture. General presentation of this problem includes for itself research and specification of 
philosophical approach. It follows notices, that this phenomenon «religious culture» finds numerous phi-
losophical interpretations during all human history, and also provides opening of potential grandeur of 
every human personality. 
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