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І РОЗДІЛ 

ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА, 
АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО ТА ЕТНОГРАФІЯ 

 
В.Ю.МУРЗІН 

АНАХАРСІС І СКІЛ 
(про один із пасажів «Історії» Геродота) 

 
Одним із цікавих епізодів «Скіфської оповіді» Геродота (книга ІV «Історії» – «Мельпомена») є 

його розповідь про трагічні долі скіфського принца Анахарсіса (або Анахарсія) та скіфського царя Скіла 
(Геродот, ІV, 76-80): 
«76. Вони всіляко уникають запозичати іноземні звичаї жодного народу, і зокрема еллінські звичаї, як 
це доводять випадки з Анахарсієм і потім із Скілом. Анахарсій об'їздив колись більшу частину світу. 
Під час своїх подорожей він набрався багато мудрості, а потім повернувся до своєї країни, до Скіфії. 
Пропливши кораблем через Геллеспонт, він приплив до Кізіка, і, побачивши, як кізікенці святкують 
величне свято на честь Матері богів, Анахарсій дав урочисту обітницю Матері богів, якщо він 
повернеться живий і здоровий на свою батьківщину, принести жертву, так само, як він бачив у 
кізікенців, і що він улаштує всенічне святкування. Коли він прибув у Скіфію, то заглибився в так 
звану Гілею (ця країна розташована поблизу Ахіллесового шляху, і вся вона заросла різноманітними 
деревами). Отже, туди заглибився Анахарсій і почав справляти свято з усіма обрядами на честь 
богині, тримаючи в руках тимпан і навісивши на себе священні зображення. Коли він справляв ці 
обряди, його побачив один скіф і повідомив про це царя Савлія. Прибув туди і сам цар і, ледве 
побачив Анахарсія, що справляв там обряди, вистрілив у нього з лука і вбив його. І тепер, коли 
хтось спитає скіфів про Анахарсія, вони твердять, що не знають його, саме через те, що він 
відвідав Елладу і справляв іноземні обряди. Проте мені розповів Тімн, представник Аріапейта, що 
Анахарсій із боку батька був дядьком Ідантірса, скіфського царя, і сином Гнура, внука Спаргапейта 
і сина Ліка. Якщо таке було походження Анахарсія, то його вбив його брат, бо Ідантірс був сином 
Савлія, а Савлій був тим, хто вбив Анахарсія. 

77.  Незважаючи на це, я чув також і ще інший переказ від пелопоннесців, ніби скіфський цар 
послав Анахарсія в Елладу, щоб він там навчався, і що скоро той повернувся, він розповів 
тому, хто його послав, що всі елліни стараються придбати всілякі знання, за винятком 
лакедемонців, але лише вони здатні розумно розмовляти. Але такий переказ даремно вигадали самі 
елліни. Справді, та людина загинула такою смертю, як я розповів вище. Отже, він загинув 
через те, що хотів завести іноземні звичаї, і через те, що спілкувався з еллінами. 

78.  Багато, навіть дуже багато років після того таке саме сталося зі Скілом, сином 
Аріапейта. Отже, в Аріапейта, царя скіфів, серед інших його дітей, народився Скіл. Він народився 
від матері істріянки, а не від тамтешньої жінки, і його мати навчила його еллінської мови 
та еллінської грамоти. Згодом за деякий час Аріапейта підступно вбив Спаргапейт, цар 
агатірсів, і Скіл одержав царську владу і разом із нею і жінку свого батька, яку звали Опойя. Ця 
Опойя була скіфянкою, і від неї народився Орік, син Аріапейта. Скілові, хоч він і був царем скіфів, 
не подобався скіфський спосіб життя, і зокрема порівняно з еллінськими звичаями, які він 
засвоїв унаслідок свого виховання, і ось що він зробив. Щоразу, коли він приводив скіфське військо 
до міста борисфенітів (а ці борисфеніти кажуть, що вони мілетяни), отже, щоразу, коли він 

                                                            
 Цитую за виданням: Геродот. Історії в дев'яти книгах. Переклад із старогрецької, передмова 
та примітки А.О.Білецького. – Харків, 2006. 
 
 Пониззя Дніпра з його плавневими лісами – В.М. 
 Тобто вона була гречанкою з давньогрецького міста Істрія, що було розташоване на 
західному узбережжі Чорного моря (сучасна Румунія)  – В.М. 
 Мається на увазі Ольвія – В.М. 
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приходив до них, Скіл залишав своє військо в передмісті, а сам заходив у місто і наказував 
зачинити брами, знімав із себе скіфський одяг і надягав еллінський і в ньому походжав на агорі без 
почту і без списоносців і без усіх інших супутників (а брами охороняли, щоб його не побачив ніхто зі 
скіфів у цьому одязі), і в усьому іншому він наслідував еллінський спосіб життя і приносив жертви 
богам за еллінськими звичаями. Він залишався в місті протягом одного місяця або й більше, а потім 
надягав скіфський одяг і відходив. Так він робив звичайно багато разів і навіть побудував собі палац у 
місті борисфенітів і помістив у ньому тамтешню жінку. 

79.  Оскільки судилося йому спіткати нещастя, то сталося це з ним із такого приводу. Він 
побажав бути присвяченим у містерії Вакхічного Діоніса. Але саме на той час, коли він зібрався 
бути присвяченим, сталося жахливе явище. У Скіла був у місті борисфенітів великий і розкішний 
палац із великим подвір'ям, про який я казав уже трохи вище, навколо якого були розставлені 
мармурові сфінкси і грифи. В цей палац бог жбурнув блискавку. Весь цей палац згорів, але, 
незважаючи на це, Скіл продовжував святкувати. Скіфи ганять еллінів за те, що елліни 
справляють вакхічні містерії, і це тому, що, як вони кажуть, не можна собі уявити, ніби існує 
божество, яке б робило людей божевільними. Коли закінчилося присвячення Скіла в містерії 
Діоніса, якийсь борисфеніт потай пройшов до скіфів і сказав їм: «Отже, ви скіфи смієтесь із 
нас за те, що ми впадаємо у вакхічну несамовитість і в нас уходить бог. Ну, а тепер бог 
увійшов у вашого царя і він охоплений вакхічною несамовитістю, і бог зробив його божевільним. 
Якщо ви мені не вірите, ідіть зі мною і я вам це покажу». За ним пішли начальники скіфів, і 
борисфеніт потай привів їх на башту і там сховав їх. І коли там проходив Скіл із своїм почтом і 
скіфи побачили, як він справляє вакхічні містерії, то, вважаючи це за найбільшу ганьбу, 
зійшовши з башти, повідомили про те, що побачили, все скіфське військо. 
80.  І коли після того Скіл повернувся до свого житла, скіфи призначили  своїм проводирем його 
брата, Октамасада, народженого від дочки Тіра, і підняли повстання проти Скіла. А він, 
довідавшися про те, що сталося, і про причину цієї події, втік до Фракії. Про це почув 
Октамасад і вирушив у похід із військом проти Фракії. Проте, коли він прибув на берег Істру, 
він зустрів там фракійське військо готове до бою, але Сіталк послав посланців до Октамасада 
сказати йому: «Чи є потреба битися нам одному з одним? Ти син моєї сестри, і в тебе перебуває 
мій брат. Видай його мені, а я видам тобі твого брата, Скіла. Так і ти не наражатимешся на 
небезпекузі своїм військом і я не наражатимусь на небезпеку». Це сказав йому Сіталк через свого 
вісника. Бо і справді один із братів Сіталка знайшов притулок в Октамасада. Октамасад прийняв 
цю пропозицію і видав Сіталкові свого дядька з боку матері, а сам узяв собі свого брата Скіла. Так і 
Сіталк узяв свого брата і пішов, а Октамасад там-таки відрубав голову Скілові. Отак обороняють 
свої звичаї скіфи, і таку кару накладають на тих, хто хоче запозичити іноземні звичаї». 

Таким чином, за версією самих скіфів, що була викладена ними Геродоту, Анахарсіс та 
Скіл були покарані за прихильність до еллінських звичаїв та зраду отчим богам.  

Проте у кожного конфлікту – навіть на побутовому рівні, крім офіційних причин (де-юре) 
є ще й підспудні, приховані причини (де-факто), які, найчастіше, й призводять до даного 
конфлікту. 

Щоб розібратися в підоснові подій, про які розповів Геродот, нам прийдеться зупинитися 
на порядку престолонаслідування у скіфів. Відразу зазначимо, що достеменні дані про особливості 
спадковості влади у скіфів у нас практично відсутні.  

Проте можна досить впевнено припустити, що для скіфів, як і для інших ранньокласових 
спільнот, була характерною удельно-лєствична система (лєствица, за В.І.Далєм, – ступінчастий 
схід), що базувалася на уявлені про володіння владою усім правлячим родом (Хазанов 1975, с. 
196-197; Мурзин 1990, с. 74-75). У зв'язку з цим влада передавалася не від батька синові, а 
найстарішому у роді. Наприклад від старшого брата – молодшому, а потім – старшому племіннику 
і т.д. 

                                                                                                                                                                                                     
 
 Вакхічні   містерії (Вакх – одне з імен грецького бога виноробства Діоніса), якщо не 
поглиблюватися у їх філософську сутність, супроводжувалися непомірними пияцтвом та 
розпустою. Саме від тих давніх часів до нас дійшло слово «вакханалія» - В.М.  
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Право старшого у роді на владу досить добре обґрунтоване, зокрема, у листі сина 
тюркського хана Шаболіо до свого дяді Чулохоу: «Мій дядько і батько мали цей корінь. Їх тіла були 
з'єднані в одне. Я не більш, ніж лист цього дерева. Як наважуся я стати паном, зробити, щоб корінь 
і ствол зглянулися до віток і листя і щоб мій дядько, який вшанований вищою гідністю, спустився 
нижче за таку нікчемну особу, як я» (Гумилев 1959, с. 16). 

Удельно-лєствична система успадкування влади набула досить значного поширення. Вона 
була зафіксована, наприклад, у Тюкському каганаті (Гумилев 1967, с.57-58), в Київській Русі 
(http://ru.wikipedia.org/wiki), в Давній Парфії (Фрай 1972, c. 246, 260) та ін. 

Така система була не позбавлена й деякого практичного сенсу: по-перше, вона виключала 
можливість переходу влади до рук малолітнього спадкоємця; по-друге, укріплювала досить «рихлі» 
ранньодержавні утворення, оскільки «прив'язувала» володарів уділів до центральної влади, сягнути 
якої, теоретично, був у свій час спроможний кожний з них (Гумилев 1959, с. 12; Гумилев 1967, с. 56-
58). 

Проте на практиці, якщо враховувати численність правлячого роду, такий кінцевий 
результат був досить сумнівним, що призводило до неминучих конфліктів поміж членами правлячої 
династії. Такими прикладами буквально рясніє історія. Згадаємо хоча б сумну долю синів київського 
князя Володимира Святославича Бориса та Гліба, вбитих за наказом їх старшого брата Святополка 
Окаянного. 

Конфлікти через владу поміж найближчими родичами зафіксовані також у середовищі 
давніх тюрок (Бичурин 1950, с.234-235; Материалы… 1984, с. 88, 207, 270-271) і інших народів. 

Знайшла така боротьба й своє віддзеркалення і у народній пам'яті. Наприклад, одна з 
сюжетних ліній бурятської народної оповіді про легендарного героя Гесера присвячена його боротьбі 
із своїм дядею Цотоном (Козин 1935, с. 15, далі). 

У такому контексті можна припустити, що Анахарсіс мав бути законним наступником 
скіфського царя Савлія і вбивши його, Савлій розчистив дорогу до верховної влади своєму сину 
Ідантірсу – до речі, майбутньому переможцю перського царя Дарія І під час скіфо-перської війни, що 
точилася близько 512 р. до н.е. у степах сучасної України. 

Повернемося тепер до історії Скіла. Безумовно, похід його війська до мур Ольвії був нічим 
іншим ніж так званим «годуванням», тобто такою процедурою, коли військо приходило за належною 
йому даниною – а Ольвія у V ст. до н.е., на слушну думку Ю.Г.Віноградова (Виноградов 1989, с. 
104), знаходилася під скіфським політичним протекторатом, і «годувалося» на залежній території 
доти, поки уся належна данина не була зібрана. 

Очевидно, скіфське військо залишилося незадоволеним її розміром (що трапилося також 
пізніше із дружиною київського князя Ігоря) і замість надто «м'якого», на його думку, Скіла обрала 
царем більш рішучого Октамасада. 

Така практика була досить поширеною у кочових суспільствах. Адже зобов'язання кочової 
спільноти по відношенню до свого володаря, легітимність якого визначалася його приналежністю до 
«золотого роду» та сакралізацією його влади, передбачала й певні його зобов'язання щодо своїх 
кочових підданих. Так, коли номади клялися своєму царю або кагану віддавати йому найціннішу 
частину своєї здобичі, це автоматично означало, що він мусить забезпечити отримання такої здобичі 
та процвітання кочового суспільства (Хара-Даван 1992, с. 51-52).  

У разі невиконання володарем  своїх обов'язків або недостатнім їх виконанням перед кочовою 
спільнотою, номади могли  задіяти крайні міри, тим білиш, що претендентів на його місце вистачало 
– адже «золоті роди» були вельми численними. 

Оскільки кров представника правлячого роду вважалася свяченою, номади часто 
використовували такий простий спосіб, як відкочовка від нікчемного або жорстокого володаря під 
руку його більш вдалого родича. Це аж ніяк не було формою пасивного опору, оскільки життя 
кочовика за межами колективу означало не тільки його громадянську смерть, а й часто й фізичну 
смерть в умовах ворожого середовища. 

Прикладами такого роду рясніє історія середньовічних кочовиків (Бисенбаев 2003, с. 131-
133). Дуже яскравим з них є сумна історія  Тахір-хана, який через нестриманість свого характеру 
викликав обурення  своїх емірів та воїнів, що розійшлися. Якщо на початку свого володарювання під 
його началом було 40000 воїнів, то вірними йому залишилося лише близько тисячі (Тизенгаузен 
1941, с.  215). 
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Проте в історії зі Анахарсісом та Скілом все ж таки пролилася кров, що порушувало право на 
життя представників правлячого «золотого» роду. На нашу думку, це й примусило офіційно 
звинуватити їх у зраді скіфським звичаєм та в поклонінні чужоземним – еллінським, богам. Тобто, 
кажучи сучасною мовою, звинуватити їх у державній зраді. Така версія мала надати легітимності їх 
смертній карі, заподіяної їм їх більш щасливими суперниками. 
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 

СЭ    - Советская этнография 
 

SUMMARY 
 

In his famous “History” Herodotus (IV, 76-80) tells about tragic fates of the Scythian prince 
Anacharsis, who fell from the hand of his brother, Saul, and the Scythian King Skil, who was murdered by 
his brother Oktamasad. 

In our opinion, Scythian association had a specific structure inherent in most of the early states. It 
was accompanied by quite a peculiar system of transfer of supreme power - a senior member of the ruling 
family inherited it. Taking into account the number of members of such families and the right to apply for 
the power, the system of succession could not but lead to numerous conflicts within the ruling dynasties. 
Death of Anacharsis and Skil was precisely the result of such dynastic intrigue. 

 
І.А.МОХНАТЮК 

 
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ В ОЦІНЦІ І.Я. ФРАНКА 

 
У статті розглядаються історіографічні погляди І. Франка, його характеристика історичних 

подій. Розглядається його науковий підхід і критичне ставлення до історичних робіт сучасників і 
попередників. 

Життя і творчість Івана Франка припадає на другу половину XIX – початок XX ст. – епоху, 
коли заново осмислювалася історія нашого народу, коли український національний рух набирав 
нових сил, набував організованого політичного характеру. 

Оцінка І.Я. Франком української історіографії має важливе значення. Вчений підсумував її 
досягнення аж до початку XX ст., показавши зародження і розвиток демократичної течії в історичній 
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науці на Україні. При наявності національних особливостей українська історіографія розглядалась 
вченим як складова частина світової історіографії. 

Відомо, що розвиток історичної думки визначали певна епоха, певний суспільний лад, його 
ідеологія, розгортання суспільно-політичної боротьби. Науковці намагалися пояснити історичний 
процес, керуючись інтересами суспільних класів. Та й самі вони були виразниками поглядів цих 
класів. Це й зумовило постійний висхідний розвиток історичної науки. 

Маючи це на увазі, І.Я. Франко писав: «Початок історії, се були беззв’язні записки про царів, 
війни, полководців, попів і т. под. З них пішли перші літописні списки («Повісті временних літ» по 
щасливому вираженню Нестора), писані звичайно або людьми близькими до всяких князів і царів, 
лицарями та вояками, або ченцями і попами: відси двоякий їх характер, царський або попівський. 
Основа сеї первісної історії була (після наших понять) дуже вузька, тож слідуюче покоління 
історичне мусило її перебудовувати в великім розмірі. Однако ж нове покоління вже народилось, іде 
на зміну старому; се сторонництво людове (демократичне), або краще сказати, се люд в немногих 
досі вчених своїх представниках... Царі, князі й попи уступають з першого плану, перестають бути 
двигачами історії, – на їх місце стає сам люд, його економічні відносини, його праця й розвиток» [1]. 

Розгляд історичної науки на Україні як складової частини історії суспільної думки 
І.Я. Франко розпочав з характеристики південноруських літописів, причому найбільше уваги 
приділив найдавнішому з них – «Повісті временних літ». Вчений вважав цю пам’ятку важливим 
джерелом для вивчення історії, загальноруською пам’яткою історичної думки, літературним твором 
давньої Русі [2, С. 19–20]. 

Серед думок, які висловив І. Франко у процесі довгого і серйозного вивчення «Повісті 
временних літ», слід відзначити застереження, що майже всі епізоди першої і другої її частин 
складені віршами, але не силабічними, а тонічними [2]. 

Важливим джерелом з історії України І.Я. Франко вважав Київський літопис, який був 
продовженням «Повісті временних літ» [3]. Нове літописне зведення, на його погляд, можна б 
назвати оповіданням про боротьбу Володимировичів (нащадків Володимира Мономаха) з 
Ольговичами (нащадками Олега Святославовича), причому симпатії його автора (людини світської, 
боярина і воїна) були на боці перших. Історик стисло передав зміст цього літопису [4, С. 13, 376–381]. 

Галицько-Волинський літопис в оцінці І.Я. Франка був найкращою письмовою пам’яткою 
Галицько-Волинського князівства, яка відзначається «… в високій мірі індивідуально закрашеною 
живістю стилю, що іноді задля своєї короткості в вислові стає загадковим і неясним, багатством 
фактів і трафністю характеристик поодиноких князів» [4]. Вчений звертав увагу на те, що автор 
літопису, також світська людина, «… дуже пильно нотує міжнародні зносини галицько-руських 
князів з уграми, чехами, німцями, ляхами та литовцями» [4, С. 381]. Не можна не віддати належного 
також і його твердженню, що у староруських літописах взагалі маємо справу «… не з одною особою, 
але з многими авторами різних часів і різних станів, а також з многими редакторами, що й від себе 
додавали дещо до різнородних писань, із яких складали свої літописні компіляції» [4, С. 222]. 

Продовженням Галицько-Волинського літопису І. Франко вважав Густинський літопис або 
«Кройніку», що висвітлює події до Брестського собору 1596 р. Проте при дослідженні цієї пам’ятки 
вчений помилявся, вважаючи, що автором Густинського літопису був монах Густинського монастиря 
М. Лосицький, який начебто написав цей твір у 1670 р. [4, С. 382]. Фактично М. Лосицький зробив 
лише пізніший список з якогось більш раннього примірника, будучи, таким чином, не творцем 
літопису, а його переписувачем. 

Український історіограф М.І. Марченко, підтримуючи думку А. Єршова, стверджує, що 
автором Густинського літопису був Захарій Копистенський [5, С. 35]. 

Спеціальну працю написав вчений про Підгорецький літопис, що його побачив на львівській 
виставці українських рукописних пам’яток у 1890 р. Заголовок цього літопису починався словами: 
«Синопсис или краткое собрание историй...». Історик вважав, що Підгорецький літопис є якщо не 
дуже важливим, то все-таки цікавим джерелом до історії Прикарпатської Русі переважно 1662–1669 
рр. [6, С. 122]. 

Порівняно багато уваги приділив І.Я. Франко Достовірному літопису, що дійшов до нас не в 
самостійній формі, а тільки в формі виписок, які зробив козацький полковий обозний з Прилук 
С. Лукомський у 1770 р. в його додатку до перекладу щоденника польського історика 
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М. Титловського про боротьбу з турками в 1620–1621 рр. Цей переклад разом з доповненням 
С. Лукомського був опублікований у четвертому томі літопису С. Величка. 

І. Франко вважав Достовірний літопис головним джерелом звісток про життя 
Б. Хмельницького до 1647 р., хоча не все, що було сказане його автором, відповідало історичній 
правді. Звертав він увагу й на такі важливі факти з історії українського народу, згадані в 
Достовірному літопису, як похід запорожців на чолі з П. Конашевичем-Сагайдачним на Кафу, битви 
під Цецорою та Хотином, селянсько-козацьке повстання на чолі з Д. Гунею і П. Павлюком та ін. [4]. 

Визвольна війна українського народу в 1648–1654 рр. та події на Україні у другій половині 
XVII ст. викликали появу цінних праць не тільки українських авторів (Самовидця, Грабянки, 
Величка, Боболинського), але й польських (Єрлича, Ткардовського, Каховського, Освєнціма, 
Гордона, Темберського, Охотського та ін.) [4, С. 74]. Про праці українських авторів вчений писав: 
«...в кінці XVII і в першій половині XVIII ст. виникає на лівому березі Дніпра ряд більш великих 
історичних творів, починаючи з компіляції Боболинського до об’ємистих праць Самійла Величка, 
більш самостійного і навіяного гарячою любов’ю до України оповідання Самовидця і літопису 
Грабянки» [7, С. 307]. І. Франко дав високу оцінку українським літописам XVII – першої половини 
XVIII ст. Дослідник показав зразки наукового використання їх, відмітивши одночасно їх недоліки як 
історичних джерел, особливо літопису Величка [4]. 

Характеризуючи відомий історичний твір XVII ст. «Синопсис», автором якого, на думку 
І. Франка, був І. Гізель, вчений відзначав, що цей твір подавав переважно фантастичні відомості про 
ранню історію України і Росії, свідомо замовчував визвольну війну українського народу під 
проводом Б. Хмельницького [7, С. 75]. 

На другу половину XVIII ст. припадають спроби систематичного викладу історії українського 
народу західноєвропейськими вченими. У зв’язку з цим Франко називав праці Шерера «Histoire de la 
Petite Russie» та Енгеля «Geschichte der Ukraine und der Kozaken». Пріоритет у перших спробах 
критичної розробки історії України він віддавав М.М. Карамзіну, який у своїй «Історії держави 
Російської» дав «… прагматичне оповідання історії всієї Русі від початків аж до кінця XVIII ст., а в 
многочисленних нотах (примітках) згромадив велику масу історичного і культурного апарату, який і 
досі не стратив своєї вартості» [4, С. 74–75]. 

В одному з розділів своєї праці «Нариси історії українсько-руської літератури до 1890 р.» 
І. Франко зупинився на характеристиці «Історії русів», праць Д.М. Бантиш-Каменського і 
М.А. Маркевича. Говорячи про авторство «Історії русів», він відносив цей твір до творчого доробку 
Г. Полетики. Вчений зазначав, що в 1767 р. була створена Комісія депутатів для складання нового 
«Уложення». Від українського дворянства Полтавської губернії був посланий у Комісію і 
Г. Полетика. Останній запропонував Комісії свій проект політичного устрою Південної Русі. «Для 
обґрунтування цього проекту він склав меморіал на основі переданого йому Г. Кониським тексту 
літопису «Історія русов или Малой России» [4, С. 98–100]. Хоча авторство «Історії русов» до 
сьогодні не встановлено, аргументи І. Франка на доказ цього твердження доволі цікаві. 

Оцінюючи в цілому значення українських літописів Самовидця, Величка, Грабянки та їх 
наступників – Боболинського, Лукомського, Рігельмана, автора «Історії русів» та інших, Франко 
відзначав: «З літературного погляду се було явище дуже цінне, здібне будити запал у широких масах 
народу, і аж у 19 віці ми побачили його значення для національного відродження і формування 
наших політичних ідеалів» [8, С. 88]. 

М.О. Максимовича І. Франко відносив до визначних видавців українських народних пісень, 
до видатних діячів української науки. Проте ґрунтовної характеристики Максимовича як історика 
Іван Франко не дав, але відзначив його вклад у вивчення історії освіти давньої Русі, українського 
книгодрукування та української бібліографії [4, С. 91–92, 384–385]. 

Дослідник схвалював також наукову спадщину Я.Ф. Головацького і О.М. Бодянського, 
підкреслював велике значення останнього у виданні «Чтений в Обществе истории, и древностей 
Российских» [4, С. 93, 106–107, 359]. «Чтения», на його погляд, є найкращим, справді величним 
пам’ятником невсипущої діяльності Бодянського. У них українські матеріали займали дуже багато 
місця [9, С. 14]. 

Видатним представником української історіографії XIX ст. був М.І. Костомаров. Його праці й 
донині мають пізнавальне значення. І.Я. Франко цікавився науковою спадщиною Костомарова, 
називаючи його великим українським істориком [10]. У листі до Е. Ожешко від 31 березня 1886 р. 
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бачимо перелік праць українських істориків, які були рекомендовані вченим письменниці для 
ознайомлення з історією України. І серед тих праць на першому місці стояли роботи 
М.І. Костомарова [11]. І.Я. Франко констатував, що Костомаров як публіцист виступив на захист 
української мови, особливо під час її цензурних переслідувань з боку російського царизму. Але його 
виступи з цього приводу, продовжував дослідник, відзначались поміркованим лібералізмом [4, 
С. 116]. 

Наукова спадщина визначного українського історика В. Б. Антоновича досить велика і 
різноманітна. Він нагромадив значний фактичний матеріал. У своїй творчій спадщині І. Франко 
оцінив значення і визначив місце Антоновича в українській історіографії, дав характеристику всього 
позитивного, що було, на його думку, в його науковій спадщині. Як одну з позитивних рис цієї 
спадщини відзначено те, що Антонович у більшості своїх праць спирався не тільки на друковані 
джерела, але й на архівні матеріали, виданням яких займався як член київської археологічної комісії. 
Деякі документи Антонович використав, зокрема, в своїй праці про одного з керівників Коліївщини – 
Івана Ґонту, але, як зауважив Франко, «… про його смерть і взагалі про Уманську різню подає (автор) 
зовсім фантастичні дані, оперті на польських споминах Кребсової, Ліпомана і псевдо Ліпомана» [4, 
С. 146–148, 190]. 

Певний вклад у розвиток української історичної науки вніс Ю.А. Целевич. І.Я. Франко вважав 
його талановитим істориком і педагогом. Свою наукову кар’єру Целевич розпочав з опублікування 
розвідки «Дещо за поселення угорської України русинами і за унію церкви православної угорських 
русинів з Римом» [4, С. 219]. 

З похвалою писав І.Я. Франко про наукову спадщину С.А. Подолинського. Так, він відзначав, 
що останній, проживаючи в Женеві, «… опублікував своїм коштом дві досить великі популярно-
наукові книжки, написані дуже талановито і фахово: «Здоров’я і життя людей на Україні» і «Ремесла 
і фабрики на Україні» [4, С. 284]. 

Про Д.І. Багалія вчений висловлювався, зокрема, рецензуючи видану ним збірку творів 
Г.С. Сковороди. «Прегарним введенням для такої праці (тобто збірки творів Г.С. Сковороди.), – 
читаємо в рецензії, – служить обширна стаття проф. Багалія, праця взірцева в своїм роді, котра 
робить честь нашому заслуженому історикові і Харківському університетові» [12, С. 82]. Важливою і 
повчальною вважав він книгу Д.І. Багалія «Нариси з історії колонізації і побуту степової окраїни 
Московської держави» [12]. 

І.Я. Франко піддавав науковій критиці творчі методи дослідження М.С. Грушевського. «Не 
знаю також, – писав І.Я. Франко, – чи так дуже потрібно на різних язиках товкти й перемелювати 
фальшиві історичні конструкції проф. М. Грушевського, яких слабкість та нетривкість уже тепер 
відчуває кожний історик» [13, С. 432]. Критикував вчений і творчий метод Грушевського: «Автор 
(тобто Грушевський) кладе головну увагу на аналізування історичних явищ, але не має дару 
групування історичних фактів; от тим-то при всій глибокій обдуманості цього плану важні історичні 
події, а ще більше визначні історичні діячі тонуть у масі подробиць та розумувань. Звертаючи більшу 
увагу на відносини, ніж на живі особи, автор мусить скрізь заповняти прогалини історичних 
відомостей своїми розумуваннями та комбінаціями, іноді не зовсім щасливими» [14, С. 56, 290, 125]. 

Ряд критичних зауважень на адресу Грушевського висловив І.Я. Франко, рецензуючи його 
праці: «Історія України-Русі», «Ілюстрована історія України» та «Очерк истории украинского 
народа». Він зазначав, що М. Грушевський недооцінював значення надання Львівському братству 
ставропігії, слабо висвітлив козацькі походи у Молдавію в 1572 і 1574 р., неправильно визначив час 
видання народовського журналу «Вечорниці» тощо. [14, 15]. 

У Франка ми зустрічаємо також принагідні згадки, оцінки, влучні спостереження, що 
стосуються О.М. Лазаревського, О.І. Левицького, І.П. Новицького, М.Ф. Сумцова, І.М. Каманіна, 
І. Нечуя-Левицького (як історика), П.І. Свистуна, К. Заклинського, М.Ф. Владимирського-Буданова, 
В.М. Доманицького та інших дослідників минулого України [4], які й дотепер не втратили свого 
значення для вивчення української історіографії другої половини XIX – початку XX ст. 

Нарешті варто навести Франкову оцінку таких важливих українських історичних видань, як 
«Руська історична бібліотека» та «Українсько-руський архів». Перше видання історик вважав дуже 
бажаним та корисним, оскільки в ньому у вигляді окремих монографій давався огляд історії України 
від найдавніших часів. Розглядаючи III том «Українсько-руського архіву», він з повагою писав про 
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зібрані у ньому матеріали до історії західноукраїнських земель 30 – 40-х років XIX ст. [16, С. 363–
364]. 

Підсумовуючи, необхідно підкреслити, що у Франкових працях загалом дана об’єктивна 
оцінка української історіографії, відзначені її сильні й слабкі сторони. 

Творча спадщина Івана Франка є цінною для історичної науки не лише з точки зору 
дослідження його історичних поглядів, але й як носій величезного обсягу інформації, що стосується 
політичного, громадського та культурного життя українського суспільства кінця XIX – початку 
XX ст. Комплексне вивчення і критичне використання творів Івана Франка, його наукової спадщини 
та листування відкриває перед істориками додаткові можливості для поглибленого дослідження 
суспільно-політичних, соціальних, культурно-духовних процесів української і зарубіжної історії. 
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SUMMARY 
 

The article discusses the historiographical views Franko, his characterization of historical events. We 
consider it a scientific approach and a critical attitude to the historical works of his contemporaries and 
predecessors. 

І. В. ЧОРНОІВАНЕНКО 
 

МИКОЛА СКАДОВСЬКИЙ: ШЛЯХ ДО МИСТЕЦТВА  
 

Мистецьке життя Південної України ХІХ ст. було багате на цікаві події та неординарні 
особистості. В цей час відбувалося становлення мережі культурних закладів, виникали громадські 
інституції, сформувалася спільнота творчих діячів. Були створені передумови для розвитку сучасної 
художньої культури регіону [1, с. 110]. 

Творчість багатьох художників регіону на сьогодні залишається малодослідженою. Не стала 
винятком особистість Миколи Скадовського. Вивчення діяльності М. Скадовского розпочалося ще в 
1970-х рр. Дослідників цікавили сюжет і зміст картин [2], місце творів в контексті розвитку 
українського образотворчого мистецтва другої половини ХІХ ст. [3]. У роботах мистецтвознавців 
основна увага зосереджена на результатах художньої діяльності М. Скадовского – його картинах. 
Короткі біографічні відомості зосереджені в бібліографічних виданнях та словниках [4; 5, с. 534]. 
Історію роду вивчала правнучка М. Л. Скадовского – професор МДУ Марина Миколаївна Строганова 
[6]. Головними джерелами для дослідників художньої біографії М. Л. Скадовского виступали 
некрологи і замітки з періодичної преси дореволюційного періоду.  

На підставі аналізу наявних робіт перед нами постає Микола Скадовський як вже сформована 
особистість, передусім учасник культурних заходів (виставок, товариств тощо). Актуальною 
залишається виокремлення різних вікових стадій в житті художника. Ці етапи пов’язані з сімейним 
статусом, колом спілкування, залежать від успіху чи поразки в творчих пошуках. Життєвий шлях 
художника також залежить від ментальності культури, в якій він діяв [7, с. 371]. Тому додаткового 
дослідження потребують такі ролі як син, сім’янин, друг.  

Предметом дослідження є визначення мотивів і факторів, що вплинули на вибір 
М. Скадовським кар'єри художника. 

Вивчення діяльності М. Л. Скадовского можливе на основі застосування методології таких 
гуманітарних наук як психологія та соціологія. Особистість художника є особливим психологічним 
типом, який передбачає вивчення форм взаємовпливу побутової та творчої біографій. Творчий дар і 
спосіб життя, з одного боку доповнюють один одного, з іншого – здатні віддзеркалювати. Інститут 
сім’ї, як середовище соціалізації особистості, займає провідне місце в формуванні творчої 
особистості (зокрема внутрішньосімейні взаємовідносини та соціальні ролі, особливості сімейного 
виховання) [8, с. 244]. Психологи наполягають також на врахуванні спадкових факторів у 
дослідженні природи креативності [9, с. 452]. Реалізація творчих здібностей може відбувається на 
різних рівнях, зокрема у формі зацікавлення або професійного заняття. Тому з метою з’ясування 
причин, що спонукали Миколу Скадовського до заняття творчістю, необхідно вияснити можливості 
вказаних підходів. 

Перші представники дворянського роду Скадовських прибули з Речі Посполитої до Південної 
України наприкінці ХVІІІ ст. [10, арк. 3-4]. Господарське освоєння регіону відбувалося паралельно з 
активною культурно-громадською діяльністю [11].  

Інтерес до мистецтва був відмінною рисою роду. Скадовські брали участь в організації 
дозвілля мешканців міст Херсона та Скадовська (місто засноване С. Б. Скадовським), заснуванні 
музичних освітніх установ. У маєтках традиційно проводилися зустрічі та концерти за участю 
громадських діячів, художників і музикантів (О. Русов, С. Русова, Р. Рудковський, Г. Ладиженський, 
М. Кузнецов, Н. Векслер, А. Бродський). Художні колекції роду складалися з картин відомих митців, 
зокрема І. К. Айвазовського. Однак професійно мистецтвом в родині займався тільки Микола. 

Микола Львович Скадовський народився 16 листопада 1845 р. в с. Білозерка Херсонського 
повіту Херсонської губернії [12, л. 15-15 об.]. Хрещеними Миколи були Петро Петрович Брюхачов, 
дядько по материнській лінії, і Олександра Балтазарівна Де Дот, тітка по батьківській лінії [13, л. 3]. 
Батько Миколи – Лев Бальтазарович (1814-1871) служив штабс-ротмістром, належав до найбільших 
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землевласників Херсонського повіту, мати – Марія Петрівна Брюхачова (1824-1883). Усього в родині 
було 10 дітей: Варвара, Микола, Георгій, Іван, Ольга, Марія, Анна, Марія, Єлизавета, Гавриїл. 

В родині Скадовських сформувалася особлива система виховання. Більшість часу сім’я 
проводила у сільській місцевості, оскільки батько управляв маєтком самостійно. Змалку дітей 
привчали до скромності, розвивали вміння раціонально використовувати час та кошти. За волею 
батька, донькам до 16 років не купували прикрас, дозволяли носити одяг простого крою. Домашньою 
освітою займалися гувернантки [14, с. 32]. У сім’ї Скадовських особливо цінувалася освіта, що 
гарантувала отримання прикладних знань. 

Життя та діяльність Миколи Скадовського було тісно пов’язане з Одесою – культурним 
центром південноукраїнського регіону. Знайомство з містом розпочалося ще під час навчання в 
Рішельєвському ліцеї. Для отримання вищої освіти був обраний Новоросійський університет. У 
серпні 1865 р. він вступив на фізико-математичний факультет університету по розряду природних 
наук. Проте у вересні цього року вирішив перейти на медичний факультет Московського 
імператорського університету [15, л. 1]. Факт вступу до Новоросійського університету був тривалий 
час невідомий для дослідників творчості художника [16, с. 4; 17]. 

У 1866 р. М. Скадовський перейшов на юридичний факультет Московського університету. 
Паралельно з отриманням правової освіти, Микола відвідував Московське училище живопису, 
скульптури і архітектури в якості вільного слухача (1865-1869). Слід зазначити, що діяльність 
Скадовських була тісно пов'язана з Московським університетом. Син Миколи, Сергій Скадовський 
(1886-1962), став відомим біологом, професором, його ім'я носить Звенигородська біологічна станція 
МДУ [18, с. 488]. 

Вищу освіту отримали всі сини Лева Скадовського. Необхідно зазначити, що одночасне 
навчання трьох дітей вимагало значних грошових витрат. Іван закінчив юридичний факультет (1868-
1872), Георгій – фізико-математичний по розряду природних наук (1868-1872) Новоросійського 
університету.  

Для дослідження мотивів поведінки М. Скадовського на етапі вибору місця навчання 
необхідно враховувати низку умов. По-перше, в пореформений період в дворянських сім'ях 
відбувається усвідомлення необхідності отримання професійних навичок, в тому числі і поза 
господарською діяльністю [19, с. 186]. Головним завданням батьків залишалося забезпечення 
майбутнього дітей, що по відношенню до синів означало безпосередню участь у виборі кар’єри. По-
друге, на початковому етапі в процесі пошуку шляхів самореалізації Микола Скадовський керувався 
сімейними інтересами, передусім планами батька. Сучасники Лева Бальтазаровича відзначали його 
демонстративний тип характеру. Батько був запальний, дратівливий, «що не звик зустрічати опору 
своїй волі» [20, с. 525]. З огляду на складний характер свого сина Євдокія Іванівна, у заповіті 
прописувала можливість тимчасового позбавлення прав на ведення господарських справ. Підставою 
могли стати недосвідченість або «жорстоке поводження до селян» [21, л. 13]. Тому можна 
припустити, що батько зіграв вирішальну роль у процесі професійної орієнтації сина. 

Отже, визначальними у прийнятті рішення про вступ до університету для Миколи 
Скадовського були сімейні інтереси. Однак надії сім'ї щодо майбутньої юридичної діяльності 
старшого сина не виправдалися. У міру зростання самостійності і появи професійного інтересу до 
творчості, він поступово відходить від виконання батьківського обов'язку, що підтверджують 
переходи на різні факультети. Маючи талант і бажання реалізувати себе у творчості, Микола ще під 
час навчання зробив вибір на користь кар'єри художника, що стало першим етапом творчого процесу 
[22, с. 45]. Таке рішення, могло стати підставою для виникнення конфлікту. Був знайдений компроміс 
– схильність меншого брата Георгія до ведення сільського господарства дозволила успішно 
продовжити сімейну справу. Микола отримав можливість присвятити себе мистецтву. В 1870 р. він 
вступив до Дюссельдорфської академії мистецтв. 

Після смерті батька, Микола і Георгій отримали у спадок 11 тис. десятин землі [23, арк. 44зв.-
45]. На практиці веденням сільськогосподарських справ займався Георгій. У 1885 р. Микола передав 
йому право на розпорядження своєю часткою за умови щорічної виплати фіксованої суми [24, арк. 
66]. 

На підставі аналізу листів до рідних, написаних під час навчання в Дюссельдорфській 
академії мистецтв, можна окреслити деякі риси характеру М. Скадовського, зокрема: ощадливість (по 
відношенню до батьківських грошей), комунікабельність (легко вступав в контакт з незнайомими) 
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спостережливість, дбайливість (часто інформував батьків про стан здоров'я), інтерес до культурних 
подій (відвідував театральні вистави, художні виставки). Саме родина вперше оцінила досягнення 
Миколи – замальовки портретів німців, сюжетів з повсякденного життя, експонатів музеїв. До цього 
часу оформився творчий метод живописця. «Я обрав собі рід живопису, в якому тепер можна шукати 
величезний успіх – саме пейзаж з великими фігурами» [25]. Майбутній художник відвідав 
Німеччину, Францію, Італію. Після повернення деякий час проживав у Білозерці. З 1879 р. Проживав 
в Одесі. 

Жанровий ряд творів художника різноманітний: портрети, пейзажі, картини на побутову, в 
тому числі народну тематику. Особливе місце у творчій біографії художника займає серія робіт, 
присвячених родовому маєтку («Зима. Білозерка», «Білозерське озеро», «Вулиця в селі», «Дотів 
сад»). Дитинство і юність М. Скадовський провів у Білозерці, тому мав можливість спостерігати 
картини з повсякденного життя селянства. Деякі твори відрізняються використанням українських 
мотивів [26, с. 163]. Малювання пейзажних полотен безпосередньо під час перебування в маєтку і за 
кордоном, відкриває питання про можливість використання картин в якості історичного джерела. 
Маємо досвід використання картин Д. Бурлюка в якості ілюстрацій краєвидів та споруд села 
Чорнянки (Каховський район Херсонської області) [27]. Білозерку відвідували друзі Миколи 
Скадовського. Серед них були художники Геннадій Ладиженський, Микола Кузнецов, Кіріак 
Костанді, Афанасій Размаріцин. 

Картини М. Скадовського демонстрували в Товаристві заохочення художників у Петербурзі 
(1879 р.), на виставках у Москві (1882, 1893 р.), Мюнхені (1883 р.), Одесі (1881, 1884, 1888, 1890-
1892, 1893, 1897 р.), Херсоні (1887, 1889, 1971, 1996, 2011 р.). Зараз твори зберігаються в 
Третьяковській галереї, Державному історичному музеї (Москва), Іркутському художньому музеї, 
Костромському музеї-заповіднику, Одеському художньому музеї [28, с. 60]. Велика колекція творів 
представлена у фондах Херсонського художнього музею імені О.О.Шовкуненка [29, с. 118], якому 
планували привласнити ім'я М. Л. Скадовського [30]. Колекції нащадків в 90-ті роки брали участь у 
виставках. Багато картин нині знаходиться в приватних зібраннях, формування яких розпочалося ще 
за життя автора творів. 

Реалізація картин служила додатковим заробітком для художника, оскільки здача в оренду 
частини спадщини гарантувала стабільний дохід. М. Скадовський дозволяв організаторам виставок 
самостійно визначати ціни [31, л. 47]. Усі витрати, пов'язані з виготовленням рам, художник брав на 
себе [32, л. 1]. 

В мистецькій літературі можна зустріти неоднозначну оцінку творів Миколи Скадовського. 
Критики визнавали наявність таланту, однак в деяких творах помічали невміння відобразити фон 
(«Портрет Чиркова»). Картину «Трактирний оратор» оцінювали як замальовку по готовим контурам. 
Показово, що саме цю картину придбав для своєї колекції Павло Михайлович Третьяков [33, c. 312]. 

М. Скадовський належав до художників, які виявляли підвищений інтерес до розвитку 
культурного життя на місцевому рівні. Тому він виступив з ідеєю про організаційне оформлення 
діяльності художників Південної України. Так в 1890 р. було створено Товариство 
південноросійських художників. Історик мистецтва Д. В. Антонович серед причин створення 
об’єднання вказував бажання М. Скадовського відняти українських майстрів від російських столиць 
[34, с. 364]. До участі у виставках запрошувалися художники з «південних міст Росії» – зокрема з 
Києва, Харкова та Севастополя [35]. Помер М. Скадовський 10 червня 1892 р. в Одесі і був 
похований на Білозерському кладовищі [36]. 
 За свого життя Микола Скадовський був відомий переважно для одеської та херсонської 
публіки. Завдяки участі в міжнародних виставках його творчість стала відома в столичному 
художньому середовищі. Маємо замітку про організацію художньої виставки у Мюнхені (1883 р.). 
«Якийсь Микола Скадовський (якщо вірити каталогу) з Петербургу надіслав «Відкриття полювання» 
[37, с. 506] 

Отже, шлях Миколи Скадовського до мистецької кар’єри був тривалим. На формування 
творчих планів художника вплинув ряд умов. Соціальний стан і матеріальна підтримка сім'ї, дружні 
зв'язки в середовищі інтелегенції давали можливість вільного вибору сфери самореалізації. Зовнішні 
передумови, в поєднанні з сімейними установками (схильність до самореалізації, необхідність 
набуття освіти, відстоювання власної позиції) і художніми здібностями, визначили результати 
мистецької діяльності цієї неординарної особистості. 
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SUMMARY 

 
 The article is devoted determination motives and factors that influenced the choice of Nicholay 
Skadovs’ki career artist, shows the importance of family interests in professional search painter. 
 

 
О.П. КРИВОШИЙ 

 
ДВА ПОГЛЯДИ НА ОДИН ОБ`ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ: 

ТИЛОВА ПОВСЯКДЕННІСТЬ ЖІНОК КОЗАЦЬКОГО ЗАПОРОЖЖЯ 
В ПРАЦЯХ ЙОСИПА РОЛЛЄ ТА ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО 

 
Реконструкція науково-творчої спадщини вітчизняних істориків другої половини ХІХ - 

початку ХХ ст. в контексті історії жіночої повсякденності воєнної епохи1 і досі перебуває серед 
недостатньо досліджених сегментів української історіографії. 

Завданням статті є дослідження проблеми тилової повсякденності жінок козацького 
Запорожжя, її постановки й розв`язання у науково-творчому доробку істориків Йосипа Йосиповича 
(Юзефа Антонія) Роллє та Дмитра Івановича Яворницького та вплив їх бачення на подальший 
розвиток української історіографії. Об`єктом нашого дослідження стали науково-творчі доробки Й. 
Роллє і Д. Яворницького. Предметом статті є вивчення способу розв`язання істориками Йосипом 
Роллє та Дмитром Яворницьким, проблеми присутності/неприсутності сценаріїв тилової 
повсякденності жінок в культурному просторі козацького Запорожжя – історико-географічної області 
на Півдні України, яка стала місцем розташування запорозького козацтва. 

Серед проблем наукової спадщини Йосипа Роллє (1830-1894) та Дмитра Яворницького (1855-
1940), видається, проблема тилової повсякденності ординарних жінок козацького Запорожжя є 
найменш дослідженою. Окремі аспекти цієї проблеми обговорювались в ході роботи ряду 
міжнародних та Всеукраїнських наукових конференцій, що відбувались у мм.. Дніпропетровську [1, с. 
114-115], Запоріжжі [2, с. 1], Рівному [3, с. 143-147] та кількох наукових публікаціх автора цієї 
розвідки у вітчизняних та зарубіжних виданнях [4, с. 264-267]. Проте історіографія питання вивчення 
способу розв`язання Й. Роллє та Д. Яворницьким проблеми неприсутності/присутності тилової 
повсякденності жінок в культурному просторі козацького Запорожжя не пройшла всіх послідовних 
етапів від фактологічних досліджень, систематизації матеріалу, виявлення ключових проблем до 
встановлення зв`язку між особистою позицією історика стосовно неприсутності/присутності 
“жіночого” в культурному просторі Запорожжя і загальним ходом історіографічного процесу в Україні 
кінця ХІХ - початку ХХІ ст. 

Викладене вище свідчить про те, що наукове дослідження та всебічне глибоке висвітлення 
проблематики пов`язаної з способом розв`язання істориками Й. Роллє та Д. Яворницьким проблеми 
неприсутності/присутності тилової повсякденності ординарних жінок в культурному просторі 
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козацького Запорожжя має як теоретичне, так і практично-пізнавальне значення. Тим більше, що ця 
тема містить ряд дискусійних питань які потребують кардинального переосмислення. Застосування 
сучасних базових понять, одним з яких є “жіноча повсякденність воєнної епохи” розглядається 
автором як правомірне і необхідне для наукових праць ХІХ - початку ХХІ ст., тематично пов`язаних з 
історією жінок козацького Запорожжя. Інтерпретація поняття “воєнна повсякденність жінок”2, як 
категорії історіографічного аналізу доби модернізму і постмодернізму [5, с. 154], надає можливість 
розширити коло джерел, залучаючи до реконструкції фемінологічної складової праці істориків, що 
створювалися на межі історії з етнографією, антропологією, соціологією, правом та публіцистикою. 
В якості теоретичної конструкції, вважаємо за доцільне використати мережеву модель історичної 
науки, яка означає “інтеграцію розрізнених елементів (ідей, теорій, біографій, наукових інституцій, 
академічних шкіл, наукових співтовариств, наукових династій…) в безшовну мережу взаємозв`язаних 
елементів, між якими постійно циркулює інформація” [6, с. 56]. Мережева модель як метод дозволила, 
по-перше, об`єднати навколо поняття “історія тилової повсякденності жінок козацького Запорожжя” 
широкий спектр питань; по-друге, аналізувати джерела з огляду на соціокультурні процеси, події у 
світі та українське національне відродження [7, с. 204-219]; по-третє, розглядати “Історію жінок 
козацького Запорожжя”3 крізь призму інституалізаційних структур - університетів, наукових 
товариств, Академії наук, часописів [8]; по-четверте, враховувати антропологічну складову – оточення 
учених-істориків, міжособистісні контакти, родинні зв`язки, стосунки “учитель-учні” [9, с. 5].  
Заявлена у заголовку нашої статті проблематика обумовлює не лише вибір предмета дослідження, – 
вивчення способу розв`язання істориками Йосипом Роллє та Дмитром Яворницьким проблеми 
неприсутності/присутності в культурному просторі козацького Запорожжя типологізованих сценаріїв 
тилової повсякденності ординарних жінок, але й визначає його хронологічні рамки, які охоплюють 
період з другої середини ХІХ ст. - по 2012 рік. 

Нижня хронологічна межа пов`язана з початком активної роботи Й. Роллє (старшого за 
віком та досвідом краєзнавчої роботи) як історика-краєзнавця, етнографа, етнолога, архівіста 
(накопичення джерельного матеріалу; в 1855 році Й. Роллє на запрошення друга його батька, 
подільського маршалка Яна Сулятицького, прибув до містечка Яришів, що поблизу повітового 
центру Могилева-Подільського і став працювати приватним лікарем у його володіннях. Не маючи 
змоги для адекватного спілкування з інтелігенцією, яка в Яришеві складалася з фельдшера, 
священника і адміністраторів маєтку та, щоб наповнити глибшим змістом своє життя, він, зі слів С. 
Баженової, “за власною ініціативою взявся за упорядкування фамільного архіву Сулятицьких” [10, 
с. 132]. Й. Роллє дуже зацікавили документи, що в оригінальній формі свідчили про різні події з 
життя тутешньої шляхти XVII - першої половини ХІХ ст., і він "почав виписувати у свої зошити 
маловідомі факти з історії та культури краю" [10, с. 133]) та перехід до наукового осмислення 
зібраних матеріалів – початок 80-х років ХІХ ст., коли з`явилась праця дослідника "Niewiasty 
kresowe" "Наречені кресів, історичні оповіді" (1883) [11, с. 132]). 

Верхньою хронологічною межею визначаємо 2012 - й рік, яким автор обмежує дослідження 
впливів бачення Й.Й. Роллє та Д.І. Яворницьким проблеми тилової повсякденності ординарних жінок 
Запорожжя на розвиток української історіографії середини ХІХ - початку ХХІ ст. в цілому.  
В межах аналізу виокремлено дві базові проблеми: методологічну і концептуальну. Методологічна 
полягає в неусталеності понятійно-категоріального апарату та тих утрудненнях, з якими пов`язане 
надто пряме перенесення пояснювальних схем предметних методологій, запропонованих різними 
пам`ятоорієнтованими секторами суміжних з історичною фемінологією дисциплін [12, с. 162]. 
Концептуальна пов`язана із спробою сепарувати зміни парадигмальних підходів щодо ідентифікації 
та осмислення істориками Й. Роллє та Д. Яворницьким історичних подій і явищ які відбулись в 
українських землях в ХVI - ХVIIІ ст., виявити відповідну зміну акцентів щодо минулого жінок 
Степової України в умовах трансформацій українського суспільства 1883 - 2012 років. 

За великим рахунком, в текстах Йосипа Роллє та Дмитра Яворницького будемо шукати 
авторське бачення "картини світу" (побутова свідомість, форми соціальної реакції, стереотипи 
поведінки та мислення) "маленьких людей" [13, с. 182-186] які мешкали на Запорожжі. Відтак, 
матимемо перед собою домінуючу суспільну сітку вартостей, що була характерною для цих 
особистостей і в світлі якої повинна постати непринадність/принадність становища жінок, що 
мешкали в межах козацького Запорожжя, побаченого крізь призму чоловічих (Роллє-
Яворницьківських) уявлень про "благо".  
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Аби якомога точніше реконструювати стиль мислення дослідників у напрямку виявлення і 
осмислення елементів досвіду участі жінок у реаліях, що супроводжували війни та збройні локальні 
конфлікти - розквартируванні військ, реквізиціях, військових заготовках, військово-санітарній 
діяльності, забезпеченні повсякденних потреб життєдіяльності як окремих воїнів (індивідів) так і 
військових (воєнізованих) угрупувань в цілому, застосуємо, перевірений часом, порівняльно-
історичний метод [14, с. 36-46]. Будемо порівнювати, виявлені в процесі аналізу феміноорієнтованих 
доробків істориків, Роллє-Яворницьківські "бачення" тилової повсякденності жінок козацького 
Запорожжя з відображеннями повсякденного життя мешканців Дніпровського Низу, зафіксованими у 
наративах сучасників та історичній пам`яті ординарних людей, мешканців цього регіону. Такий метод 
роботи із створеними дослідниками "відображеннями" тилової повсякденності жінок козацького 
Запорожжя, а ще її часова направленість від 1883 року, відколи Йосип Роллє опублікував працю 
"Niewiasty kresowe", і відколи, на формування наукових інтересів, а отже і на стиль мислення Дмитра 
Яворницького, як молодшого за віком, могли впливати праці Д-ра Антонія І (Й. Роллє), дасть змогу 
сформувати уявлення про стратегії формування "творчих лабораторій" Д. І. Яворницького та Й.Й. 
Роллє. 

Шукаючи "відображення"/відсутність "відображень" тилової повсякденності жінок козацького 
Запорожжя у наукових доробках Й. Роллє та Д. Яворницького будемо збирати, критично відтворювати 
і ретельно аналізувати щонайменші свідчення про буденні структури життя людей тієї епохи, їх 
своєрідний ментальний і психологічний склад та про особливий досвід участі жінок у реаліях, що 
супроводжували війни та збройні локальні конфлікти, що відбувалися в означену епоху в "українних" 
пограничних землях Речі Посполитої та Московської держави. 
Аналіз науково-творчої спадщини дослідників розпочнемо з неспростовно доведеного істориками 
факту з життя і творчої діяльності Йосипа Йосиповича Роллє.  

На початку 1883 року, в Варшаві, побачила світ книга його історичних оповідань "Niewiasty 
kresowe" – "Наречені кресів". Її автор з художньою майстерністю створив 6 біографічних нарисів, які 
змальовували типи жінок шляхетського середовища Волині ХVІ - ХVІІІ ст.; один нарис відноситься 
до кінця ХVІ ст., два – до першої і два до другої половини ХVІІ ст. Працюючи з документами з 
приватних архівів та бібліотечних установ Поділля й Волині Й. Роллє звернув увагу на той факт, що, 
виявлені ним письмові джерела віддзеркалюють різноманітні сценарії воєнної повсякденності 
"українних" (кресових) жінок XVI - XVIIІ ст.. Згрупувавши джерельний матеріал, він, крізь призму 
власного бачення, до певної міри об`єктивно, змалював існуючі в українському суспільстві XVI - 
XVII ст. особливості соціальних відносин та культурних процесів. Особливо цінним для нашої теми є 
сюжет про активну участь жінок шляхетного стану в обмінах та викупах полонеників, які, протягом 
багатьох років, проводилися у Запорозьких степах під Переволочною [15, с. 273]. Розповідаючи про 
досвід участі шляхетних жінок ранньомодерної України в розшуках, обмінах та викупах полонеників 
(включаючи приїзд на Запорожжя і переговори із старшинами Запорозької Січі) історик із загального 
масиву запорозької звичаєвості вперше виокремив елементи досвіду перебування шляхетних4 жінок в 
межах Запорозьких Вольностей та козацької Січі. Підкреслюючи об`єктивність у зображенні автором 
історичної епохи Володимир Антонович писав: "З нарисів Д-ра Антонія бачимо, що найбільш 
енергійні жінки не тільки засвоювали побутові риси свого суспільства, але старались і в зовнішніх їх 
формах, і прийомах не поступатись чоловікам; вони ведуть безкінечні тяжби,… уміють вельми 
спритно користуватись юридичною казуїстикою; вони вчиняють позови або відбиваються від них 
збройною силою, організовують наїзди, витримують облоги, утримують за власний кошт збройні 
загони і на чолі їх дають битви…"[16, с. 874].  

Проте, чи відповідав і наскільки відповідав "побачений" Й. Роллє під час студій над архівними 
документами і осмислений В. Антоновичем, сюжет про участь шляхетних жінок в розшуках, обмінах 
та викупах полонеників, реаліям повсякденного життя жінок ранньомодерної України? Відповідь на 
це запитання знаходимо як в писаних, так і в численних усних джерелах XVI - XVIІІ століття. 
"Побачені" В. Антоновичем в книзі Д-ра Антонія І і осмислені в рецензії5 сценарії воєнної (тилової і 
фронтової) повсякденності шляхетних жінок України XVI - XVIII ст. покликали до появи на сторінках 
"Киевской старины" серію матеріалів, які прямо або опосередковано висвітлювали історію тилової 
повсякденності жінок як козацького Запорожжя так і ранньомодерної України в цілому6. Майже 
слідом за рецензією, в червні 1883 року, під заголовком "Украинские женщины", на сторінках 
"Киевской старины" світ побачили, перекладені на російську мову, історичні оповідання Д-ра Антонія 
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І із згаданої вище книги "Niewiasty kresowe" [15, с. 268-309]. 
За кілька років, (в 1894 р.) часопис надрукував ще одну феміноорієнтовану роботу Й. Роллє 

"Женщины при Чигиринском дворе" [17]. На сторінках цієї праці поміж сценаріями повсякденного 
життя елітних жінок України другої половини XVIІ ст. проглядали і окремі типологізовані сценарії 
воєнної повсякденності жінок козацького Запорожжя. Дослідник, звернув увагу на ту обставину, що 
під час воєнних дій "жінкам часто доводилося шукати сховища в козацьких обозах і поділяти з 
козаками всі труднощі й тривоги мандрівного життя" [17, с. 148]. Зі слів історика, під Берестечком, 
поляки знайшли в шанцях багато жінок з дітьми. Крім того, майже в кожному загоні були свої 
куховарки, що водночас були і маркітанками, але не мали від цього заняття ніякого зиску. У великих 
загонах, наголошує Й. Роллє, було по кілька ворожок, котрих називали то відьмами, то чародійками, 
часто вони відплачували життям за надто сміливі, але невдалі передбачення [17, с. 148]. Названі 
істориком жінки, в більшості випадків, були дружинами, сестрами, коханими, коханками і 
полонянками запорожців. Й. Роллє одним з перших наголосив на тому, що козаки, часто "виявляли 
схильність до одруження" [17, с. 148]. Серед козацьких дружин були "не лише місцеві за 
походженням, а й шляхетні польки, єврейки, молдаванки, вірменки і навіть, іноді, татарки" [17, с. 
148]. Випадки одруження запорожців із захопленими в полон жінками, за влучним спостереженням 
історика, були скоріше нормою козацького життєустрою, аніж його аномалією. Таким чином 
одружувались не лише рядові козаки, а й козацька старшина – зауважує Й. Роллє. При захопленні 
містечка Тульчина на Брацлавщині, загони Кривоноса захопили багато гарних жінок та дівчат, як 
польок так і єврейок. Одному з козацьких очільників Антону, якого дослідник називає полковником, 
"настільки сподобалася княгиня Софія Четвертинська, Чурилівна родом, що вбивши чоловіка її, він 
поспішив одружитися з удовою…. Так само після захоплення Немирова козаки взяли собі за дружин 
багато вродливих єврейок" [17, с. 148]. 
 Вибудовуючи свої праці на грунті маловідомих джерел із приватних і державних архівів 
Волині й Поділля Й.Й. Роллє доводив, що в XVI - XVII ст. козаки-запорожці не цуралися ані жінок, 
ані сімейних стосунків. На території Запорозьких Вольностей перебувала значна кількість як 
"місцевих" жінок (дружини запорожців, сестри, коханки, полонянки, відьми, чародійки, вдови), так і 
приїжджих (шляхтянки які провадили розшук полоняників, жінки-полонянки, що поверталися з 
татарсько-турецької неволі, дружини польських офіцерів). Поза нею жило ще одне коло прямих 
контактів (спілкування) козаків-запорожців з жіночою статтю, це матері козаків, дружини, сестри, 
кохані, коханки, доньки, вдови козаків, шинкарки, ворожки та козацькі діти. 
Щоб якомога точніше реконструювати стиль мислення Дмитра Яворницького в напрямку 
реконструкції сценаріїв тилової повсякденності жінок козацького Запорожжя, застосуємо набір тих же 
дослідницьких методів, що й при аналізі науково-творчого доробку Й. Роллє, насамперед 
порівняльно-історичний метод. В контексті нашого аналізу будемо мати на думці слушне зауваження 
сучасного дослідника О. Журби про те, що історіографічними сучасниками Д. Яворницького були не 
"трохи молодший за нього М. С. Грушевський, не трохи старший О.М. Лазаревський, не їхні численні 
учні та послідовники, а давно відійшовший у вічність М.О. Маркевич, харківські романтики 30-х - 40-
х рр.. І.І. Срезневський часів "Запорожской старины"" [18, с. 221] та М.І. Костомаров від якого Д. 
Яворницький і прийняв цю історіографічну традицію. В число історіографічних сучасників Д. 
Яворницького не потрапили, як бачимо, ані трохи старший за нього В. Антонович, ані О.М. 
Лазаревський, ні Ф.Г. Лебединцев – авторитетні історики – засновники, редактори та автори-
упорядники журналу "Киевская старина" які в свій час відрецензували та відкоментували публікації 
Йосипа Роллє з яскраво вираженою воєнно-історично-фемінологічною компонентою. 

Аналіз науково-творчої спадщини Дмитра Івановича Яворницького розпочнемо з 
неспростовно доведеного істориками факту з життя і діяльності науковця. Під впливом лекцій 
професора О.О. Потебні, М.Ф. Сумцова, історичних праць М.І. Костомарова студент історико-
філологічного факультету Харківського університету Д. Яворницький від 1877 року "розпочав 
збирати фольклор і записав понад 1000 пісень та близько 500 прозових творів" [19, с. 105]. Після 
закінчення навчання, 1881 року, Д. Яворницький був залишений при університеті позаштатним 
стипендіатом по підготовці до професорського звання. Молодий учений відразу ж обирає 
"правильний напрямок роботи – звернення до першоджерел: архівних документів, фольклорних та 
етнографічних матеріалів, археологічних знахідок, вивчення матеріальної культури, топоніміки краю" 
[19, с. 106]. Будучи вихідцем із села, Д. Яворницький і сам був носієм традиційної культури, 
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народного світогляду, що виявлялося в манері його письма, в поведінці та особистому характері, в 
спілкуванні з людьми. Фольклор він записував насамперед від дідів, які супроводжували його в 
численних поїздках, від лоцманів і рибалок [19, с. 112], а також, простих селян - літніх чоловіків і 
жінок мешканців Степової України. 

В с. Котівці на Катеринославщині (нині Дніпропетровська обл.) (територія колишніх 
Запорозьких Вольностей) від С. Сатани Д. Яворницький записує переказ "Могила Настина" (в інших 
варіантах "Могила Насті") [20, с. 252]. В цьому переказі зафіксована інформація про "амазонство" – 
воєнну активність мешканки Запорожжя, відважної жінки-войовниці на ймення Настя. 
Ця Настя, носила шаблю, шаровари, шапку і "держала у себе ватагу козаків, а ніхто того не знав, що 
вона дівка….(курсив мій - О.К.) Кілька років правила вона за козака. А як умерла, то тоді тільки й 
дізналися, що вона дівка" [20, с. 204]. Відвага, сила і хоробрість цієї жінки, очевидно, були настільки 
великими, а її дії, як ватажка, настільки вправними, що козаки навіть не здогадувались про те, що 
ними керує "отаманша". Архетип жінки-войовниці, в даному випадку, включає в себе, доволі 
розповсюджену в ранньомодерній Україні, традицію перевдягання жінок в чоловічий одяг, 
підмальовування вусів, гоління голови і т. ін. – візуальна репрезентація "амазонства"14  –  
"очоловічення", з набуттям традиційних зовнішніх ознак воїна, жінками-воячками. 
В ІІ пол.. ХІХ ст. у с. Богодарі Олександрівського повіту Катеринославської губ. (нині, Запорізька 
обл.) від І. Хотюна Дмитро  Яворницький записав переказ "Як запорожець провідував жінку" [20, с. 
244]. 

Оповідач (І. Хотюн), ретранслюючи інформацію про типологізовані практики тилової 
повсякденності козаків-запорожців, доніс до записувача свідчення про категорію одружених 
запорожців, які мали дружин і дітей, що проживали неподалік від Січі, куди запорожець міг 
навідатись, під час свят, або з дозволу старшин. Окрім того, ретранслятор (І. Хотюн) наголошуючи на 
тому, що запорожці "жили не по-Божому, а по-бурлацькому", оцінює козацьку повсякденність з 
позиції людини другої половини ХІХ ст. Шлюб згаданого запорожця-городовика в його уявленні 
виглядає як правильний, "по-Божому" організований. Отже, в світоглядних уявленнях ретранслятора 
"по-Божому", організовані стосунки запорожців з жінками були, як бачимо, скоріше нормою, ніж 
аномалією. 

Історик і збирач фольклору Д. Яворницький був добре знайомий і з творчим доробком свого 
приятеля, краєзнавця і етнографа, мешканця м. Олександрівська Катеринославської губернії Я. 
Новицького, якому надсилав на рецензування "усі свої праці" [19, с. 108]. В 1898 році Я.П. 
Новицький у м. Нікополі на Катеринославщині, від Д.С. Биковського, записав переказ " Як дівка 
Христя була кошовим" [20, с. 244]. В переказі фіксується про те, як жінка (дівка) стала очільником 
запорозького козацького підрозділу [20, с. 22]. Проте, закодовану в легендах, переказах та історичних 
піснях інформацію про присутність в культурному просторі Запорожжя сценаріїв тилової 
повсякденності жінок він відрефлексував частково. На сторінках своєї, найбільш значимої для 
української історіографії, праці "Історія запорізьких козаків" він відверто наголосив на повній 
відсутності жінок на Січі і, майже, повній, в межах Запорозьких Вольностей. Спершись, головно, на 
свідчення російського інженера Семена Мишецького, німецького вченого-мандрівника Христофора 
Манштейна [21, с. 115, 181] та історика Апполона Скальковського [22, с. 60, 74, 151, 210, 211.], 
дослідник стверджував, що "запорізьким козакам не дозволяється бути жонатими у місці їх 
проживання (Січі), а котрі вже жонаті, слід, щоб жінки їхні жили в поблизьких містах, куди їздять 
вони до них на час; але робити це треба так, щоб не знали старшини". Цього звичаю парубкування 
дотримувалися так суворо, що "з усіх кримінальних справ січових козаків, які дійшли до нашого часу, 
є лише одна, що розкриває гріх козака супроти сьомої заповіді" [21, с. 181]. Тут же, Д.І. Яворницький, 
пояснив читачам найбільш вірогідну, з його точки зору, причину описаного названими вище 
дослідниками, і прийнятого ним "на віру", "звичаю парубкування". Звичай парубкування запорозьких 
козаків, - пише історик, пояснюється насамперед їх військовим становищем. Постійно зайнятий 
війною запорожець, зі слів Д. Яворницького, не міг навіть думати про мирне родинне життя. 
  Отже, в мовній свідомості історика  повсякденне життя запорозького козака, було своєрідним 
аскетизмом, але аскетизмом, не запозиченим із зовні, а здобутим власним досвідом: "лицарю й 
лицарська честь: йому треба воювати, а не біля жінки пропадати" [21, с. 181-182]. 

Стає очевидним, що Д. Яворницький свідомо ігнорує переважну більшість зафіксованої в 
фольклорних джерелах інформації про про воєнний активізм (амазонство) жінок козацького 
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Запорожжя, а натомість продукує ряд міфологем на кшталт: запорожці "вік звікували, дівки не 
видали", "жили як ченці" і таке інше. Щоб остаточно не перетворювати войовничих хлопців-
запорожців на аскетичних монахів, Д. Яворницький в сюжет оповіді про аскетизм та 
“жононесприйняття” запорожців, вплітає ідею "так званого козацького побратимства” [21, с. 182]. 
Щоб полегшити труднощі своєї одинокої долі, – пише історик, щоб мати якщо “не супутниць, то 
супутників життя”, запорізькі козаки часто зверталися у себе до так званого побратимства.  
Потребуючи “з цього огляду один одного (курсив мій – О.К.), двоє козаків, цілком чужих для себе, 
вирішували "побрататися" між собою з метою піклуватися, визволяти й навіть жертвувати життям 
один за одного, якщо буде потрібно” [21, с. 182]. 

В іншому місці своєї “Історії…”, Д. Яворницький подає свідчення про те, що в офіційній 
відомості російського генерал-майора Петра Текелі (в 1775 році) всіх жителів Запорозької землі, 
“тобто козаків і посполитих, чоловіків і жінок (курсив мій – О.К.) було показано 59 637 душ”. Того ж 
року в маніфесті імператриці Катерини ІІ – пише історик, – стверджувалося, що до запорожців 
прийшло 50 000 нових родин і що після падіння Січі 6000 запорожців пішло за Дунай (з тих, що досі 
жили по віддалених зимівниках) [21, с. 124]. Що це, притаманна історіографічній долі Д. 
Яворницького суперечливість, чи бажання вкластися в загальне річище російського лібералізму? 
Жінки на Запорожжі ніби є, але “офіційно” вони “невидимі”. 
Таким чином, з одного боку перед нами, рясніють твердження Й. Роллє про присутність в 
культурному просторі Запорожжя жіночої складової. А з другого -  висновки Д. Яворницького про 
повну відсутність жінок на Січі і майже повну відсутність жіночої статі в межах Запорозьких 
Вольностей.  

Стає очевидним, що науково-творча діяльність Йосипа Роллє та Дмитра Яворницького носила 
подвійний, в національно-культурному відношенні, характер. З одного боку, вона була частиною 
українського національного руху в його культурницьких формах, а з другого – вкладалася в загальне 
річище польсько-російського лібералізму кінця ХІХ ст.. Польська самосвідомість Й. Роллє і 
українська самосвідомість  Д. Яворницького, очевидно, не входили в пряму суперечність із 
"загальноросійською", існуючи на засадах подвійної, а то й потрійної, лояльності. Саме ця обставина, 
на наш погляд, і спричинила появу в історіографічних доробках цих дослідників двох діаметрально-
протилежних образів жінок козацького Запорожжя.  

Розгляд феміноорієнтованої науково-творчої спадщини Й. Роллє та Д. Яворницького з позицій 
сучасної історіографічної критики, з урахуванням складових епоха-автор-текст-контекст, дозволяють 
сформувати нові уявлення про контексти неприсутності/присутності "жіночого" в культурному 
просторі козацького Запорожжя та простежити еволюцію історичних поглядів цих авторів на досвід 
участі жінок в традиціях життєустрою запорозького козацького соціуму. 
     

ПОСИЛАННЯ І ПРИМІТКИ 
1Термін “Історія жіночої повсякденності воєнної епохи” використовується нами для характеристики 
напряму історичного знання, об’єктом дослідження якого виступає буденне життя, усі життєві реалії 
жінок в умовах воєн, революцій та збройних локальних конфліктів. Жіноча повсякденність воєнної 
епохи являє собою комплекс повсякденно-побутових реалій жінок в яких провідну (нормуючу і 
формуючу) роль відіграє “воєнний фактор”. До воєнної повсякденності автор відносить фронтову 
повсякденність - самі війни, революції та збройні локальні конфлікти і тилову повсякденність жінок 
- реалії, що їх супроводжували. Чим довше тривала війна, тим виразніших форм набували 
життєустрій та морально-психологічні установки традиційних і тимчасових соціальних когорт та 
жіночих особистостей. Див.: Кривоший О.П. Гендерні виклики фронтової повсякденності козацького 
Запорожжя у науковому доробку українських істориків (1946-1991 рр.) / О.П. Кривоший // 
Українознавчий альманах. К., 2013. – Вип. 11. – С. 140-141. 
2Повсякденність жінок (жіноча повсякденність) козацького Запорожжя розуміється автором як воєнна 
повсякденність жінок (під воєнною повсякденністю розуміється весь комплекс повсякденно-
побутових реалій людей в яких провідну роль відігравав “військовий фактор”). Див.: Кривоший О. 
Амазонки і “амазонство” в українській фольклорній традиції та історіографії другої половини ХІХ - 
першої третини  
3Термін "Історія жінок козацького Запорожжя" використовується нами для характеристики напряму 
історичного знання, об’єктом дослідження якого виступають жінки в історії Запорожжя - історико-
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географічної області на Півдні України, їхнє правове становище, функціональні ролі, місце в 
суспільному житті та творенні національно-культурного простору.  
4Шляхетні жінки – привілейовані, наділені привілеями жінки, належні до шляхетного стану. Привілей 
– особлива перевага, пільга яку закон надає окремим особам, групам людей або певному станові – 
класові (класам). Певна перевага кого-небудь, право на виняткове ставлення до себе порівняно з 
іншими. (Див.: Великий тлумачний словник сучасної української мови(з дод. і допов.) / Уклад і голов. 
ред.. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТК "Перун", 2005. - С. 1111). Антиподом шляхетної жінки є ординарна 
жінка. При цьому термін ординарна жінка розуміється автором як жінка, що нічим не відрізняється з 
поміж інших; звичайна, рядова. (Див.: Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. 
і голов. ред.. В.Т. Бусел. - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. - С. 679.)  
10Йдеться про рецензію В. Антоновича на книгу Й. Роллє "Наречені кресів". Див.: Антонович В. 
(В.А.). Рец. на кн.: "D-r. Antonij I. Niewiasty kresowe. - Warszawa, 1883. Д-р Антоній І. - Женщины на 
окраинах. Варшава 1883 г." / В. Антонович // КС. - 1883. - №4. - С. 873-876. 
11Йдеться про публікації з чітко вираженою воєнно-історично-фемінологічною компонентою І. 
Пономарьова, В. Каллаша, О. Левицького Див.: Пономарев И. Запорожская песня / И. Пономарев // 
КС. – 1887. – Т. 18. – № 8. – С. 587–588; К-ш В. [Каллаш В.] Малорусская "паленица" (женщина 
богатырь) / В. К-ш // КС. – 1887. – Т.19. – №9. – С. 196-197; Левицкий О. Обычные формы заключения 
браков в Южной Руси в XVI - XVII ст. / О. Левицкий // КС. – 1900. – №2 – С. 65 - 68; Його ж: Обычай 
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SUMMARY 
 

The article presents main features of everyday life of Ukrainian Zaporizhia Cossack women in the rear, 
highlighted by historians J. Rolle and D. Yavornytskyi. The author substantiates the appearance of a new 
trend in Ukrainian historiography – the history of Zaporizhia Cossack women. 

                    
О.Ю. БОЙКОВ 

  
РОЛЬ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ У ПРОЦЕСІ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

СОЦІАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ  
ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 
 

Процес кардинальних змін у православній церкві на межі ХІХ – ХХ ст., зокрема офіційному 
російському православ’ї, безумовно простежується у ступені його впливу на різні станово-соціальні 
категорії населення Півдня України, а отже і у відповідях суспільства на цивілізаційні запити церкви. 
Такі відповіді багато в чому залежали від ставлення до офіційного православ’я, від ступеня 
залежності від нього та матеріального рівня життя тієї чи іншої верстви населення. 

Сьогодні процес формування якісно нових суспільних категорій і самої моделі суспільства 
дуже схожий з модернізаційними процесами, що відбувалися на межі ХІХ – ХХ ст. Так само гостро 
продовжує стояти питання про роль релігії у житті суспільства та вплив церкви на різні аспекти 
громадського життя. 

Тож метою даної статті є спроба окреслити роль церковно-релігійних структур, зокрема 
офіційної православної церкви у житті різних верств населення Південної України у кінці  ХІХ – на 
початку ХХ ст. 

Різні аспекти проблеми взаємовідносин церковно-релігійного елементу та різних верств 
населення Південної України висвітлені у  дослідженнях Ф.Турченка, Г.Касьянова, Л.Іванова, 
Ю.Присяжнюка, О.Ігнатуші, В.Калініченка тощо. 

Досить суперечливим у даному контексті у зазначений період постає дворянство. 
Переплетіння культурних, етнічних, релігійних, соціальних парадигм досить сильно відобразилося на 
цьому стані, хоч він традиційно й зберігав панівні позиції в суспільній ієрархії. 

Саме дворянство як стан у пореформений період і, особливо, на кінець ХІХ – на початок ХХ 
століть було досить неоднорідним не лише за походженням (спадкове та служиле), але й за родом 
діяльності. Це в першу чергу визначалося місцем проживання представників дворянського стану. 
Якщо розглядати цей контингент загалом по європейській частині Російської імперії, то з 50 губерній 
в 31 дворяни мешкали в місті. При цьому особисті інтереси кожного окремого дворянина більше 
проявлялися в інтересах його професії, ніж в інтересах всього дворянського стану. Адже дворянство 
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не тільки перебувало на державній службі, але й займалося торгівлею, готельним бізнесом, 
промисловим підприємництвом тощо [4, с.170-173].  

З іншого боку, дворянство Півдня України було досить строкатим за етнічним складом. До 
нього входили не лише росіяни, але й українці – вихідці з козацької старшини, а також французи, 
німці, англійці, поляки тощо. Така строкатість була, як відомо, наслідком широкого залучення на 
російську військову та цивільну службу іноземних спеціалістів, що в свою чергу надавало їм 
дворянських привілеїв. Такі відомі на Півдні прізвища, як А.-Е. Рішельє, О. Ланжерон, родина Фальц-
Фейнів досить добре проявилися на державній службі Росії. Це відповідно відобразилося й на їх 
майновому, зокрема земельному положенні. Родині Фальц-Фейнів на Херсонщині належало понад 
200 гектарів землі [9, с. 160]. 

Однак щодо релігійної приналежності російського дворянства, то слід говорити про 
традиційне православне віросповідання (крім польського, прибалтійського та фінляндського 
дворянства), оскільки саме воно надавало можливість користуватися всіма привілеями. Деякі дворяни 
навіть входили до різних негласних організацій чорносотенного руху – як, наприклад, «Главный три-
бунал лиги борьбы с тайными врагами веры православной и родины», що діяв на Катеринославщині і 
розсилав листи з погрозами та оголошеннями про смертні вироки депутатам Дум [6, арк. 659]. 
Українське за походженням дворянство, як і російське, традиційно дотримувалося православного 
віросповідання, оскільки «…воно з пуп’янка тягнеться до службової кар’єри. Заможніші, родовитіші 
елементи з пієтизмом поглядають на джерела всяких «милостей», марять про камер-юнкерство, 
камергерство, а дрібніші готуються до кар’єри повітової, губерніяльної» [18, с.53]. 

Колонізація південноукраїнського регіону, наплив великої кількості російського дворянства 
та іноземців – все це призвело на кінець ХІХ століття до того, що більшість українського за 
походженням дворянства вже не могла, та мабуть і не бажала створити серйозний національно-
політичний контингент із власними релігійними мотивами. Була відсутня єдність з народом. Навіть 
те дворянство, яке проживало на селі, не цікавилося інтересами народу, його культурними та 
релігійними мотивами, а якщо й цікавилося, то це виливалося лише у колекціонування різних 
старожитностей, але не більше [18, с.53-54]. 

У той самий час дещо складнішим видається ставлення українського інтелігенції до церкви та 
релігії взагалі. З одного боку, українська інтелектуальна еліта розуміла, що вплив релігії на 
свідомість пересічної людини значно зменшився (не без допомоги тієї ж інтелігенції), а з іншого – 
релігія залишалася фактором, здатним допомогти уможливити реалізацію національних сподівань 
українців. Переважна частина української інтелігенції намагалася своєю діяльністю формувати 
соціокультурні та інтелектуальні чинники відродження духовних традицій православ’я на Україні 
10, с.71.  

Питання ролі церкви, зокрема у майбутній Україні викликало багато дискусій серед 
української духовної та світської еліти Півдня України. Історик І.В. Линниченко, який сам визнавав 
себе «малоросом», у полеміці з М.С. Грушевським досить негативно виступав з приводу релігійних і 
національних змагань. Він зазначав, що українцям не потрібна автономія, а питання релігії взагалі не 
слід підіймати, оскільки вона одна для «великоросів», «малоросів» та білорусів [7, арк. 35-37]. 
Одним із суттєвих питань, що стосувалися суперечностей між українською та російською 
інтелігенцією, зокрема на Півдні України, було різне розуміння релігії та церковної організації в 
національному контексті [17, с. 53-61]. Тож питання релігійного сепаратизму в Україні переважно 
розглядалося як щось досить делікатне, і використовувати релігію як зброю багато представників 
української інтелігенції вважали занадто радикальним. 

При вивченні релігійного аспекту розвитку соціуму важливо враховувати те, який саме 
соціальний стан є переважаючим у суспільстві та сповіданні тієї чи іншої релігії. На Півдні, як 
загалом і по всій Україні процес модернізації поглядів на релігію та на її місце в соціокультурному 
розвитку неоднозначно, але досить відчутно проявлявся в середовищі найчисельнішого стану 
суспільства Півдня України – селянства, зокрема українського, кількість якого була значною в 
етносоціальному плані в регіоні [8, с.303]. Як і для інших традиційних суспільств, селянство завжди 
становило більшість віруючого населення, тобто патріархальний в усіх відношеннях соціальний 
елемент. У той же час розвиток ринкових відносин на зламі ХІХ-ХХ ст., зростання соціальної 
диференціації на селі, посилення впливу куркулів, а з іншого боку – збідніння більшої частини 
сільського населення – все це призвело до розорення і пролетаризації села Південної України. 
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Відповідно відбулися зміни і в духовному вимірі селянського світу. Розвиток товарно-грошових 
відносин, що стимулював збільшення індивідуалізму, устремління до наживи визначало падіння 
моральних устоїв села. Найпоширенішим видом дозвілля, особливо молоді, було пияцтво, яке 
призводило не лише до масових бійок, але й до розбещення молодих селянок, які проживали поруч з 
підприємствами [5, с. 141].  

І хоча православне духовенство активно пропагувало тверезий спосіб життя, алкоголізм 
залишався серйозною хворобою сільського ареалу. Якщо в містах, зокрема таких, як Одеса та 
Миколаїв за активної участі духовенства створювалися «Товариства тверезості» [2, с. 224], то на селі 
подібні організації фактично навіть не мали ніякого розуміння з боку населення. Сільський шинок 
був не тільки осередком споживання алкоголю, але й місцем спілкування. По суті шинок виступав 
прообразом тогочасного громадянського товариства в сільській місцевості, де обговорювалися 
найважливіші справи і часто виписувалися газети, особливо у пореформений період [11, с. 146]. У 
шинку бували найповажніші люди села, зокрема церковний староста, священик тощо [3, с. 138, 139]. 
З іншого боку, поширеним приводом для пияцтва ставали самі церковні свята, що призвело зрештою 
до справжньої дискусії серед вищого духовенства [13, с. 233-234].  

Процес капіталізації став досить відчутним і в загальному ставленні селянства до релігії. 
Сільські священики на Півдні України скаржилися, що на свята люди працювали у полі, а також 
часто святкували весілля та хрестини 14, с. 31.  

Для того, щоб підтримати власний авторитет на селі, Російська православна церква 
відшукувала різні способи. Одним із них було отримання священиками, дяками чи псаломщиками 
початкової медичної освіти, оскільки «дяк – фельдшер, псаломщик – «брат милосердя», які мають 
деякі медичні знання, будуть спроможні проникнути в будь-яку селянську родину, де тільки 
з’явиться хворий». Вважалося, що вони будуть бажаними гостями в родині, навіть у такій, що вороже 
ставиться до православної церкви [1, с. 215]. 
Проте на кінець ХІХ – початок ХХ ст. священнослужителі, особливо нижчих рангів, стали все більше 
перейматися власними матеріальними потребами та проблемами політичного змісту, наслідком чого 
стало презирливе ставлення до селян, а згодом і прямі утиски. У відповідь селяни навіть погрожували 
зректися православ’я і перейти «у штунду» [13, с. 236].  

Роль церкви, зокрема православної, досить своєрідно оцінювалася буржуазією на Півдні 
України. Тут спостерігається багато суперечностей, що позначають відмінність поглядів цієї 
соціальної категорії від західноєвропейської буржуазії. Вона формувалася в основному з частини 
дворянства, яка займалася підприємницькою, промисловою діяльністю, сільських лихварів, заможних 
селян, які розвивали своє господарство з орієнтацією на ринок, чумаків, кустарів тощо. Тому, на 
відміну від Заходу, буржуазія була дуже тісно пов’язана селом, зокрема з поміщицьким 
землеволодінням. Такі риси були деякою мірою притаманні і буржуазії Півдня України. Проте 
існувала тут своя специфіка. Міста регіону були полінаціональними та поліконфесійними. 
Промисловість розвивалася також за рахунок іноземних інвестицій, а значна кількість підприємців 
постійно проживала в південноукраїнських містах. Водночас значним був відсоток місцевої 
буржуазії, зокрема російської, єврейської, української, вірменської, грецької, яка була дуже тісно 
пов’язана з регіоном. Вона намагалася захистити власні інтереси, що призводило до формування 
«регіонального» патріотизму, і буржуазія досить гостро критикувала державну та релігійну політику 
[5, с. 157-158]. 

Індустріалізація суспільства призвела до змін у поглядах і робітничого класу на роль релігії та 
церкви.  

На Півдні України концентрація виробництва зумовила приток робочих людей з усіх регіонів 
України. Це призвело до появи значної кількості робітничих селищ, де духовна культура не стояла на 
першому місці. Якщо для селянина важливим елементом була наявність церкви у своєму чи хоча б 
сусідньому селі, то в такому містечку, особливо на початок ХХ століття, досить рідко можна 
спостерігати подібну картину, хоча уряд і намагався будувати церкви у місцях найбільшої 
концентрації промисловості [1, с. 209]. Зазначалося, що на священиків необхідно покласти 
«законоучительство в школе и воскресные собеседования со взрослыми рабочими» [15, с. 287]. 
Багатонаціональний склад робітничого класу зумовлював переплетіння національних традицій, 
релігійних світоглядних позицій. Слід враховувати також той фактор, що більше половини робітників 
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були вихідцями з російських губерній, які шукали кращих заробітків в умовах дуже важкої праці, 
аніж вдосконалення духовної культури [15, с. 5]. 

По-друге, тісний зв’язок держави та офіційної церкви в політичному плані, неможливість 
церкви вирішити соціальні проблеми робітників – усе це призвело до пошуків альтернативних сил 
(або навіть їх створення), якими постали різні нелегальні політичні партії та гуртки соціал-
демократичного спрямування або напівлегальні чорносотенні організації, куди вступали робітники у 
пошуках соціальної справедливості. Для пересічних робітників такий пошук часто закінчувався 
міжрелігійними конфліктами. Жертвами цих конфліктів між робітниками на Півдні ставали най-
частіше мусульмани та євреї. В ролі ж насильників, особливо щодо єврейського населення, часто 
виступали росіяни – місцеві мешканці та вихідці з внутрішніх губерній Росії, які не мали досвіду 
спілкування з євреями і розглядали їх як «чужаків» у повному розумінні цього слова [5, с.141-142]. 
По-третє, зв’язок пролетаріату з православною церквою спостерігався звичайно у буденних 
стосунках – хрещення, вінчання, відвідування церковних служб, освячення будівель тощо. 
Релігійність пролетаря, що залишалася від його селянського коріння та певною мірою продовжувала 
насаджуватися церковною ідеологією, все ще проявлялася, хоча ставлення безпосередньо до 
церковної православної організації, особливо на промисловому Півдні України, поступово 
прохолоднішає. Хоча така необхідність особи священика на практиці продовжувала забезпечувати 
йому певний авторитет і захист, зокрема під час бурхливих подій 1905-1907 рр. Так, наприклад, 
зазначалося, що під час одного з заворушень робітників на Катеринославщині в 1892 р. прибув 
священик для заспокоєння натовпу. Проте робітники вислухали священнослужителя і 
«приложившись к святому кресту в знак смирения» все ж порадили йому піти додому, а самі 
продовжили заворушення [15, с. 286]. 

По-четверте, взаємини православної церкви та пролетаріату південноукраїнських губерній, як 
і всіх інших регіонів, спостерігалися через освітянську галузь. Як уже зазначалося, від різних 
підприємств створювалися школи для дітей робітників, де вони могли отримати хоча б початкову 
освіту, але при обов’язковому вивченні Закону Божого, а учні часто співали у церковних хорах [12, 
с. 25]. На відміну від інтелігенції, де ступінь релігійності визначався свідомо, рівень релігійності 
робітників залежав саме від ступеня освіченості. Якщо інтелігенція свої релігійні погляди формувала 
на основі власного високого інтелектуального рівня та дещо ідеалістичних переконаннях, то 
пролетаріат базував свої погляди більше на матеріалістичних ідеях, коли релігія в її православно-
візантійському варіанті розглядалася вже як дещо формальний архаїзм, якого слід додержуватися [16, 
с. 113]. Хоч, звісно, не можна виключати й індивідуальні релігійні погляди окремих робітників.  
З іншого боку, поліетнічність та поліконфесійність населення Півдня України зумовлювали побудову 
особливих суспільних, культурних структур, що виокремлювали даний регіон з-поміж інших завдяки 
економічним, соціальним, культурним, національним і релігійним чинникам. Це змушувало офіційну 
православну церкву разом із державними структурами проводити досить помірковану регіональну 
політику на основі загальнодержавної.  

Однак, попри намагання Російської православної церкви здійснювати ідеологічний вплив, 
криза, що її охопила на межі століть, особливо була відчутна в даному регіоні, і соціум Півдня 
України саме завдяки своїй багатоетнічності давав неоднозначні відповіді на духовно-політичні 
виклики офіційного російського православ’я або у вигляді підтримки (чорносотенні організації), або 
через певну протидію у вигляді різноманітних національних рухів, зокрема українського або ж 
релігійного сектантства.  
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SUMMARY 

The article deals is an attempt to delineate the role of the church and religious institutions, including the 
official Orthodox Church in the lives of a diverse population of Southern Ukraine in the late XIX - early XX 
century. In this context of the author considered nobility, intellectuals, peasants, the bourgeoisie, the 
proletariat. 

І. Ю. САМОЙЛЕНКО 

УНІВЕРСИТЕТСЬКІ АРХЕОЛОГІЧНІ ЗІБРАННЯ 

Останнім часом підвищується інтерес до музейних зібрань університетів як у світі, так і на 
Україні. Проведення великої міжнародної конференції у 2011 р. «Університетські музеї: 
європейський досвід та українська практика», у якій брали участь музеї Вірменії, Росії, Німеччини, 
Франції тощо та близько 30 музеїв України, актуалізувало питання значимості діяльності цих музеїв у 
загальному культурному процесі. Було поставлено питання про необхідність визначення нормативно-
правової бази цих музеїв, укладення довідника про університетські музеї та ін. [1]. У 2013 р. на 
«Луньовських читаннях» у Музеї історії Харківського національного університету ім. Каразіна 
працювала окрема секція, присвячена проблемам університетських музеїв.  
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Перелік університетських музеїв та коротку інформацію про них можна знайти в інтернет-
сайті Спілки ректорів вищих навчальних закладів України [2], але, на жаль, туди потрапили не всі 
університетські музеї. Крім того, невизначеною залишається проблема окремих археологічних 
зібрань при кафедрах, науково-дослідних лабораторіях тощо. У нормативно-правових документах, до 
того ж, немає чіткого визначення місця музею в структурі вищого навчального закладу, як важливого 
і необхідного підрозділу, що має безпосереднє відношення до фахової підготовки студентів та 
профільних наукових досліджень, який, разом з архівом та бібліотекою, складає єдиний освітній, 
науково-інформаційний і комунікаційний блок у ВНЗ.  

Серед університетських музейних надбань значну роль відіграють археологічні колекції, які 
накопичуються, переважно завдяки діяльності археологічних експедицій. На сьогодні в Україні 
близько 10% археологічних пам’яток досліджують експедиції при ВНЗ [3, с.14]. Більшість знахідок 
передаються до регіональних або місцевих музейних установ. Перевагу мають краєзнавчі або 
історичні музеї області, району, міста та все більше набувають значення у справі збереження і 
популяризації археологічної спадщини університетські археологічні музеї, зібрання кафедр та 
науково-дослідних археологічних лабораторій (якщо вони мають право на зберігання цих надбань).  
Актуальність дослідження обумовлюється також поступовим включенням університетських 
археологічних музеїв до списку таких, що мають право зберігати державну частину Музейного фонду 
України (наприклад,  Музей археології та етнографії Слобідської України при Харківському 
національному університеті імені В.Н. Каразіна, Археологічний музей Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, музей археології Львівського національного університету ім. І. 
Франка, Археологічний музей факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, Археологічно-краєзнавчий музей «Джерела» 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка та нещодавно 
заснований Археологічний музей імені Нінель Бокій Кіровоградський державний педагогічний 
університет імені Володимира Винниченка тощо.  

Від початку 2000-х рр. на території України майже вдвічі збільшилась кількість 
досліджуваних археологічних пам’яток, що призводить до накопичення археологічного фонду музеїв 
України [4, с. 112]. З однієї сторони, цю тенденцію можна назвати позитивною, але, з іншої, така 
ситуація викликає ряд проблем. Найсуттєвішими з них є питання стану музейних фондів та їх 
можливостей для зберігання повних польових археологічних колекцій, як того вимагають потреби 
дослідників. Загальною тенденцією державних музеїв України є відбір до своїх фондів лише тих 
археологічних знахідок, які придатні до експонування. При такому підході до формування колекцій 
втрачається дуже цінний для дослідника масовий археологічний матеріал. Законом України «Про 
охорону археологічної спадщини» (ст.18) визначено пріоритетність утворення цілісних 
археологічних колекцій [5, с.17]. Саме передача колекцій з однієї пам’ятки до однієї музейної 
установи має забезпечувати цей принцип. Практично такий підхід здійснюється не завжди, що 
утруднює роботу дослідників з археологічними матеріалами.  

Саме музеї та лабораторії при вишах  є більш привабливими для дослідників, оскільки 
зберігають, як правило, цілісні колекції разом з усією польовою та науковою документацією. Ще 
однією позитивною стороною університетських археологічних зібрань є принципово інший рівень 
доступу до колекцій артефактів. Крім того, вони виступають надійним джерелом для наукової роботи 
та базою для навчальної роботи. Однак, при цьому, постає необхідність у систематизації матеріалів, 
накопичених при наукових установах та підрозділах вишів, створені каталогів, баз даних та ін.  

У даній статті зупинимося на загальному огляді археологічного зібрання та його місця в 
навчальній та науковій діяльності Херсонського державного університету (далі – ХДУ). 

Музей Херсонського державного університет заснований у 1998 р. Після реекспозиції у 2002 
р. музей був відкритий у новому приміщенні. Уніфікований паспорт музею ХДУ виданий 
Херсонським краєзнавчим музеєм 6 вересня 2002 року. Від 14 листопада 2004 року музей отримав 
відомчу реєстрацію при закладі освіти системи Міністерства освіти і науки України (свідоцтво № 21-
94).  

Археологічне зібрання є більшою частиною загального музейного фонду ХДУ. Формування 
колекцій, їх обробка та подальше зберігання здійснюються на базі науково-дослідної археологічної 
лабораторії ХДУ, що тісно співпрацює з музеєм. На базі археологічної лабораторії (створена 
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рішенням Вченої Ради ХДПУ, протокол №3 від 8 січня 2001 р.) діє археологічна експедиція під 
керівництвом к.і.н., доцента кафедри всесвітньої історії та історіографії Билкової В.П. 

Фонд археологічного зібрання ХДУ на сьогоднішній день нараховує 4200 одиниць зберігання 
(за інвентарними описами знахідок). Він поділяється, в свою чергу, на основний та допоміжний. До 
основного фонду належать стародавні артефакти. Допоміжний фонд складають археозоологічні, 
іхтіозоологічні та невелика частина антропологічних знахідок. Сюди ж можна віднести зразки 
сирцевих цеглин, фрагменти глиняної обмазки, проби ґрунтів, зразки обвугленого дерева та мотузок, 
шлаки, зразки речовин, що містилися у керамічних посудинах тощо. Окремо слід виділити польову 
документацію розкопок – польові креслення, щоденники, польові та інвентарні описи, рисунки, 
фотоматеріали, що є невід’ємними від археологічних колекцій. Копії наукових звітів про розкопки, 
що передаються до Інституту археології НАН України, також зберігаються разом з археологічними 
колекціями.  

Джерелом комплектування фондів археологічного зібрання ХДУ є археологічні експедиції 
ХДУ на Білозерському поселенні античного часу (IV - перша третина ІІІ ст. до н.е.). Знахідки 
систематично надходять від початку роботи експедиції у 1998 р. Основою фондів є матеріали 14 
польових сезонів з 1998 по 2013 р. на Білозерському поселенні, окрім 2000 та 2008 р., коли не 
проводилася навчальна археологічна практика, базою якої виступає археологічна експедиція ХДУ. До 
складу фондів археологічного зібрання ХДУ також входять колекції з інших поселень Херсонської 
області: матеріали з розкопок археологічної експедиції ХДУ у 2007 р. на поселенні епохи бронзи біля 
с. Новозбур’ївка (202 одиниці зберігання) [6], підйомний матеріал, знайдений під час розвідок на 
поселеннях Глибока Пристань та Золотий Мис у 2004 р. та на Ягорлицькому поселенні у 2007 р. 
Також в археологічному зібранні при лабораторії наявні випадкові знахідки.  

Більша частина артефактів походить з розкопу IV Білозерського поселення і належить до 
античного часу. Відбір матеріалів до колекції відбувається в польових умовах і вимагає 
кваліфікованого підходу. До загальних критеріїв відбору знахідок відносять їх репрезентативність та 
інформативність. Специфічні критерії визначаються пам’яткою, на якій проводиться дослідження 
(матеріал, техніка виготовлення, датування, форма, розмір та ін.). В цілому, комплектування 
археологічного фонду музею Херсонського державного університету має науковий характер.  
На даний момент на Білозерському поселенні розкоп IV має площу більше 4 тис. м2.  У Таблиці 1 ми 
бачимо об’єми робіт, що виконувалися протягом кожного польового сезону та співвідношення 
знайденого та взятого до колекції матеріалу.  
 
Таблиця 1. Співвідношення знайденого та колекційного археологічного матеріалу з археологічного 
зібрання Херсонського державного університету* 

Роки робіт 
АЕ ХДУ 

Об’єм робіт 
(S, м2) 

Всього знайдено 
артефактів 

Всього взято до колекції 

1998 301 6142 290 
1999 225 6185 194 
2001 300 8223 226 
2002 275 6834 337 
2003 225 11882 465 
2004 463 14214 534 
2005 287 6766 285 
2006 225 6880 252 
2007 150 5207 208 
2009 225 7351 428 
2010 300 5644 266 
2011 225 6000 343 
2012 250 6193 337 
2013 225 4857 96 

 
*складено автором на основі звітів про розкопки археологічної експедиції ХДУ [6-11] 
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               В середньому площа досліджень становила 250-300 м2, з якої до колекції надходило 300-350 
знахідок, що включають як індивідуальні предмети, так і масовий археологічний матеріал. Найбільші 
об’єми робіт було виконано у 2004 році, що пов’язано з проходженням навчальної практики на базі 
археологічної експедиції ХДУ одразу чотирма академічними групами першого та другого курсу 
спеціальності «Історія». При цьому, у 2003-2004 рр. до колекції надійшла і найбільша кількість 
артефактів, що можна пояснити насиченим культурним шаром та великою кількістю значних 
ґрунтових об’єктів. Весь знайдений матеріал фіксуються в польовому описі та щоденнику (якщо 
артефакт не береться до колекції, в примітках до опису зазначають всю необхідну інформацію, при 
необхідності робиться рисунок). Увесь матеріал, що потрапив до інвентарного опису, складає окрему 
польову колекцію. Нумерація польових списків та інвентарних номерів є окремою для кожного 
польового сезону.  
               Окрім матеріалів античного часу, у колекції Білозерського поселення наявні також знахідки 
епохи каменю (відщепи, різці, наконечники стріл, скребла, нуклеуси тощо), кераміка римського часу, 
середньовічні вироби (фрагменти амфор та посуду з поливою, прикраси, фрагмент енколпіону тощо). 
Знахідки неолітичної кераміки та кам’яні знаряддя праці потрапили до колекції як дарування. Ці 
матеріали активно використовуються при проведенні лабораторних робіт у навчальному курсі 
«Археологія». 
              Наукова діяльність є невід’ємною складовою роботи науково-дослідної археологічної 
лабораторії. Археологічне зібрання ХДУ є надійною базою для наукових досліджень співробітників, 
аспірантів, магістрантів та студентів Херсонського державного університету. Велика робота по 
обробці археологічних колекцій та систематичне введення їх до наукового обігу робиться 
завідуючою лабораторією, начальником експедиції Херсонського державного університету Билковою 
Валерією Павлівною. Результатом її роботи стали численні статті у вітчизняних та зарубіжних 
виданнях (Великобританія, Німеччина, Польща тощо) та монографія «Нижнее Поднепровье в 
античную эпоху (по материалам  раскопок поселений)» [11]. Колекція амфор з Білозерського 
поселення активно вводиться до наукового обігу випускником-магістром ХДУ, а нині – аспірантом 
Інституту археології НАН України Нємцевим С.О.  
             З допоміжним фондом археологічної колекції університетського музею – археозоологічними 
матеріалами, кістками риб, антропологічними знахідками працюють дослідники київських наукових 
установ – Назарова Т.А., Журавльов О.П., Яніш Є.Ю.  Палеоботанічний матеріал з заповнень 
ґрунтових об’єктів польових сезонів 2009-2012 рр. досліджено професором кафедри ботаніки ХДУ 
Мойсієнко І.І. 
            На базі лабораторії діє проблемна група студентів, яка працює над дослідженням загальної 
теми «Проблеми античної археології та історії». Студенти-історики постійно допомагають 
співробітникам лабораторії в оформленні документації, залучаються до різноманітних робіт у 
фондах. Студентами факультету психології, історії та соціології ХДУ при написанні курсових та 
випускних робіт, науково-дослідних робіт на Всеукраїнські конкурси, доповідей на конференціях 
систематично використовуються археологічні колекції.  
             Науково-дослідна археологічна лабораторія ХДУ постійно організовує тимчасові виставки до 
звітних наукових конференцій, конференцій молодих учених, Дня відкритих дверей тощо.  
            Таким чином, приналежність археологічного зібрання ХДУ на базі музею та науково-
дослідної лабораторії до вищого навчального закладу визначає специфіку його функціонування і 
основних напрямків діяльності. Робота музею та лабораторії орієнтована, перш за все, на взаємодію з 
навчальним процесом. Це виявляється у формуванні фондів на базі проведення навчальних 
археологічних практик студентів, обробці колекцій та виставковій діяльності, використанні 
артефактів в лекційно-практичній роботі викладачів, науковій діяльності співробітників і викладачів 
та виконанні підсумкових навчальних робіт студентами Херсонського державного університету.  
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SUMMARY 

This article focuses on the archaeological collections of the university and its role in the scientific and 
educational process in Kherson State University. Relevance of the study as is conditioned by gradual 
inclusion of archaeological museums of university to the list such entitled to store of the State Museum Fund 
of Ukraine. 

О.А. БОРОДЕНКО 

МАТЕРІАЛИ ФІСКАЛЬНОГО ТА ЦЕРКОВНОГО ОБЛІКУ НАСЕЛЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО 
ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНОВИЩА САМОТНЬОЇ ЖІНКИ В ГЕТЬМАНЩИНІ  

XVIII СТОЛІТТЯ 
Жіноча історія, як одне з предметних полів історичної антропології, виокремилася в окрему 

галузь досліджень ще у 1970-х роках [1, 211]. В Україні вона стала набувати популярності лише 
наприкінці 1980-х років [2]. Проте, жінки козацької доби все ще залишаються за межами історичних 
досліджень [3, 137]. Українська історіографія може похвалитися лише невеликою кількістю 
присвячених їм праць. У цьому контексті, доцільним видається як дослідження проблеми становища 
жінки в суспільстві Гетьманщини взагалі, так і самотньої жінки зокрема. Проблема існування 
одинокої жінки в традиційному українському суспільстві й її становище в соціальній і демографічній 
структурі соціуму видається нам вельми актуальною.  
У своєму дослідженні спробуємо розглянути наскільки репрезентативними для вивчення цього 
питання є облікові джерела Гетьманщини XVIII ст. З цією метою проаналізуємо інформативність 
двох видів джерел: Генерального (Румянцевського) опису Малоросії 1765-1769 рр. та сповідних 
розписів 1775 р. [4], та з’ясуємо їхню значимість при вивченні жіноцтва Гетьманщини XVIII ст., 
проведемо верифікацію вікової акумуляції переписаних у них осіб. 

Облікова документація: світська і духовна, виникла в Гетьманщині XVIII ст. в результаті 
намагань імперського центру інтегрувати її територію до загальної структури та заходів з 
дисциплінування Руської православної церкви. Зі світських облікових джерел найбільший інтерес для 
нас представляє Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр., відомий в історіографії як 
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Румянцевський. Така назва закріпилася за ним через те, що його проводили під керівництвом 
Президента ІІ Малоросійської колегії графа П. Румянцева.  

Перепис передбачав глибоке статистичне дослідження Гетьманщини з визначенням кількості 
населення, врожайності, рівня і природи торгівлі, природних ресурсів і наявного капіталу. Зібрані 
дані надали б можливість урядові краще розпоряджатися ресурсами, стимулюючи економічний 
розвиток [5, 67-68]. Це мотивувалося бажанням Катерини ІІ подолати економічну відсталість Росії, а 
для цього потрібно обліковувати людей, тобто закласти основи статистики, щоб краще ними 
управляти [6, 230], запровадити на Лівобережжі «найкращий з усіх порядків», який би передбачав, 
передусім, справедливий розподіл тягаря податків [5, 67-68]. Ретельний опис населення мав на меті 
також проведення у майбутньому військової та фінансової реформ. Однак, місцеве населення з 
острахом ставилося до ревізії, побоюючись погіршення свого становища [7, 249-250]. Дослідник 
діяльності графа П. Румянцева, український історик початку ХХ ст. Г. Максимович, вважав, що ці 
«страхи» мали міцне підґрунтя [8, 213]. Селянство боялося підвищення податків та прикріплення до 
землі, козаки так само переживали колективний страх через можливе збільшення податків та 
зростання військових повинностей, а землевласники – відбирання маєткових прав [9, 63].  

Реєстри населених пунктів Полтавського полку зберігаються у другому описі 57 фонду 
«Генерального опису Малоросії 1765-1769 рр.». Всі реєстри створені згідно вимог інструкції 
П. Румянцева від 9 вересня 1765 р. [8, 209-214]. Опис кожного села починався з преамбули, в якій 
указувалися назва населеного пункту, приналежність до сотні та полку, ким і коли проведено 
перепис, повідомлялося про соціальний статус переписаних осіб. У переписі маєтку власника того чи 
іншого села обов’язково вказувалося ім’я та прізвище господаря, його соціальний статус, а інколи 
повідомлявся й час набуття прав на цю власність. Далі слідував загальний опис майна й мешканців 
двору. Лише після цього переписувачі вносили до книг подвірні реєстри залежного населення. У 
козацьких списках, подібно до власницьких, після короткої вступної частини подавався докладний 
опис господарств. У кінці загального реєстру, зазвичай, ставився підпис реєстратора, а у власницьких 
списках переписані дані засвідчувалися підписом та печаткою господаря маєтку. У цілому, 
докладний подвірний опис сільських мешканців створює підґрунтя для проведення історико-
демографічних досліджень.  

Матеріали церковного обліку населення, які ми використали для свого дослідження – це 
сповідні розписи. Так називаються книги, в яких фіксувалося відвідування парафіянами сповіді та 
причастя. Метою їхнього запровадження було встановлення церковного контролю за мораллю 
парафіян [10, 123]. 

Перші, невдалі кроки впровадження сповідних розписів на території Київської митрополії 
були здійсненні ще в кінці XVIІ ст. [11, 7]. У першій чверті XVIII ст. їх намагався запровадити Петро 
І в ході церковної реформи. У 1716 [12, 50], 1718 та 1722 роках він видавав укази – «об обязательном 
говении под угрозой штрафов, мужского и женского населения империи в определенный срок» [13, 
174]. Однак великого успіху не досяг. Лише після указу імператриці Анни Іоанівни від 1737 р., 
розпочалось більш-менш регулярне ведення приходськими священиками сповідних розписів [12, 54]. 
Кожний ієрей зобов’язувався вести детальні записи своїх парафіян, як чоловіків так і жінок [13, 171-
172].  

Аналізовані нами документи зберігаються у фонді «Переяславсько-Бориспільської духовної 
консисторії» ЦДІАК України, в окремій архівній справі: «Исповедная роспись церквей Полтавской 
протопопии за 1775 г.». Записи у них проводилися за певною структурою. У преамбулі вказувалися 
назви села і церкви, а також ім’я священика, який складав розпис. Там же повідомлялося, що до 
реєстру вносилися лише ті парафіяни, які сповідувалися та причащалися. Також зазначалася дата 
створення документу. У нашому випадку це 1775 р. 

Самотні жінки в аналізованих джерелах показані двома основними групами: незаміжніми 
жінками та вдовами. Незаміжні жінки позначалися словом «девки». Проте, якщо в сповідних 
розписах цим терміном позначали дівчат від 14 років, то особливістю реєстрації в досліджених 
книгах Румянцевського опису було таке позначення всіх незаміжніх жінок від народження й до 
глибокої старості.  

При записах удів демонструвалися різні ступені родинних зв’язків, такі як мати, племінниця, 
сестра, теща, мачуха, зовиця, сваха. Також спостерігаємо різні форми записів самотніх жінок. 
Одночленна із позначенням лише імені – «вдова Агафія» (61 рік) [14, 170], двочленна з ім’ям та по-
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батькові або ім’ям та прізвиськом – «вдова Марія Ніколаєвна» (43 років) [14, 173], «вдова Феодора 
Шапчиха» (68 років) [14, 176]. Інколи, також використовувалися тричленні форми запису вдів. Вони 
визначали ім’я, по-батькові, прізвиська самотніх жінок, більшість з яких записані головами 
домогосподарств. Наприклад, на чолі одного з дворів у парафії церкви Різдва Христового з Диканьки 
була козачка «удова Єлена Василиевна Бабечіха» (61 року) [14, 121]. 

Далі спробуємо проаналізувати наскільки вірно в обох видах аналізованої тут облікової 
документації позначено вік населення. Дослідження здійснимо на матеріалах сіл Першої та Другої 
сотень (Головача, Горбанівки, Жуків, Диканьки, Куклинців, Пушкарівки, Рибців, Розсошенець, 
Стасівців, Трибів). Підставою сумніватися в його точності є велика кількість осіб, вік яких 
закінчується на «5» та «0» – так званих «ювілярів».  

Потрібно враховувати, що обидва джерела відображають усну традицію повідомлення віку 
населенням ранньомодерного часу, що саме по собі обумовлювало внесення до реєстрів неточних 
даних. Помилки при фіксації віку, були, на нашу думку, пов’язані з певною специфікою того часу. 
Зокрема, народження особи прив’язували до найближчого релігійного свята або іменин окремих 
святих, на честь яких, зазвичай, називали новонароджених. Окрім того, іноді, пологи 
запам’ятовувалися у зв’язку з пам’ятними подіями в житті міста, села чи регіону (пожежа, смерть 
когось із старшини, неврожай тощо) [15, 58]. Український дослідник Ю. Волошин зауважує, що 
ранньомодерному суспільству взагалі, й полтавському соціуму зокрема, був притаманний низький 
рівень статистичної культури та обізнаності з кількістю прожитих років [11, 6]. Як зазначає 
О. Романова, це пов’язано з байдужим ставленням людей XVIII ст. як до свого, так і до чужого віку. 
До цього слід додати неуважність укладачів, незнання священиками та реєстраторами місцевого 
населення тощо [16, 117].  

Необхідно зауважити, що майже всі сільські жителі, крім, декількох чоловік, зазвичай, були 
безграмотними. Вони не були обізнані з тим як визначати роки й місяці, не вміли рахувати дні, а тим 
більше години. У кращому випадку вони орієнтувалися за змінами пір року та весняно-літньо-
осінніми польовими роботами. Особливо помітне «забування» років у старших людей. З 
наближенням до старості відсоток «ювілярів» значно зростав, оскільки упродовж життя частина 
людей просто забувала точну дату свого народження і тому під час переписів округляла свій вік [15, 
57-58].  

Ще одну причину неточності поданих населенням показників можна пов’язати зі спеціальним 
заниженням або завищенням віку. Мотиви цього могли бути доволі різними: завести в оману офіційні 
органи перепису, з метою зменшення податків, прикрасити стан речей, ошукати конкурентів та інше 
[17, 41]. Як стверджують А. Фройд (A. Froide) [18] та А. Інман (A. Inman) [19, 49-50], свідоме 
спотворення даних віку та сімейного стану було поширеним явищем у європейській обліковій 
документації цього періоду. Цілком можливо, що подібні тенденції могли існувати й в українському 
традиційному суспільстві. В першу чергу це було пов’язане зі страхом людей перед можливим 
підвищенням податків [20, 74], рекрутськими наборами тощо.  

Певний вплив на точність показників наших джерел має й занадто велика частка так званих 
«ювілярів» – осіб, вік яких закінчувався на «0» або на «5». Спробуємо обчислити інтенсивність 
їхнього скупчення за допомогою випробуваної в історичній демографії методики – визначення 
індексу Уіпла (Whipple index) [21, 205]. Він вираховується співвідношенням суми чисельності 
населення в літах, що закінчується на «0» і «5», починаючи з 25 років і закінчуючи 60 роками, до 
однієї п’ятої частини загальної суми чисельності населення віком 23-62 років помножене на 100. 
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Вирахувані результати по кожному поселенню і частку ювілярів 25-60 років виражену у 

відсотках продемонстровано у таблиці 1. З аналізу її даних видно, що показники індексу Уіпла за 
сповідними розписами, так само як і частки ювілярів 25-60 років, значно менші відповідних значень 
до визначених на матеріалах Румянцевського опису. Так, середній показник індексу Уіпла за 
церковними джерелами становив 116, а за фіскальними – 330. Отриманий результат, згідно зі 
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стандартами ООН, у першому випадку вказує на добру якість даних, а в другому – на дуже погану 
(див. табл. 2). Для порівняння, у с. Ветовому Переяславського полку за сповідними розписами 1763 р. 
та Генеральним описом Малоросії 1765-1769 рр. спостерігалася схожа динаміка показників. За 
обчисленнями української дослідниці О. Замури, ці індекси становили 84,4 та 315,3 [22, 31-37]. 
Подібну ситуацію досліджено Ю. Волошиним у своїй студії відносно полкового міста Полтави. Так, 
показники індексу Уіпла, за сповідними розписами 1775 р. становили 141, а згідно даних 
Румянцевського опису – 360 [11, 7-8]. 
 

Таблиця 1. Індекс Уіпла за обліковими джерелами сіл Полтавського полку 
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Отже, в обох джерелах спостерігаємо відхилення індексу Уіпла від норми наближеної до 100 

[23, 138]. Однак, можемо констатувати, що укладачі сповідних розписів були більш ретельнішими, 
ніж їхні «колеги» які працювали над Румянцевським описом. Найбільш сумлінними виконавцями 
своїх обов’язків можна вважати священиків Головача ( I wh =42), а також Куклинців (60), Стасовців 

(71), Диканьки (91), Рибців (91), Жуків (97), Горбанівки (102) (див. табл. 1). 
Значні відхилення від ідеалу, на 25% та більше, виявлено у Пушкарівці ( I wh =150), Трибах 

(171) та Розсошенцях (183). Визначені показники демонстрували погану та дуже погану якість даних, 
що вказує на необізнаність укладачами-ієреями мешканців своїх парафій або ж їхню недбалість у 
веденні церковної документації. Зокрема, парафіян Полтавського Хрестовоздвиженського монастиря 
в с. Розсошенцях реєстрував священик із сусідньої горбанівської церкви Різдва Богородиці о. Федір 
Чернявський [14, 712]. Припускаємо, що він міг не володіти досконалою інформацією про прихожан  
цієї парафії, тому індекс Уіпла ( I wh =183) тут виявився найвищим. 

  
Таблиця 2. Стандарт ООН для вимірювання індексу Уіпла 

 
Індекс 
Уіпла 

 
Якість даних 

Відхилення від 
ідеалу 

<105 дуже точні <5% 

105-110 відносно точні 5-9,99% 

110-125 добрі 10-24,99% 
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125-175 погані 25-74,99% 

>175 дуже погані  75% 

 
Примітка. *Дані таблиці ООН наведені в статті Ю. Волошина [11, с. 8]. 
 

Таким чином, можемо стверджувати, що дані сповідних розписів були відносно точними, 
адже згідно з даними таблиці 1, середній показник ювілярів 25-60 років виявився невисоким – 21%.  
Зовсім іншу картину демонструють дані Румянцевського опису. Зокрема, тут середній показник 
індексу Уіпла виявився досить високим – 330. Дані по кожному селу так само демонструють дуже 
погану якість позначення віку. Це, на нашу думку, могло обумовлюватись кількома чинниками: 
незнанням переписувачами місцевих жителів, недобросовісним виконанням ними своїх професійних 
обов’язків, незнанням точного віку самими мешканцями та їхнім небажанням співпрацювати з 
переписувачами [24, 25-27]. Припускаємо, що сільські мешканці могли подавати заздалегідь 
сплановану неправдиву інформацію, боячись зростання економічного тиску. Підтвердженням 
вищесказаного була частка ювілярів у віковій групі 25-60 років. Середній показник по десяти селам 
становив 66%, а, наприклад, у Горбанівці він доходив 90%.  

Отже, виходячи з проведеного аналізу обох видів джерел, можемо погодитися із тезою 
Ю. Волошина про значну примітивність джерел з точки зору демографічної статистики, яка значною 
мірою обумовлена ретельністю тих, хто її створював [11, с. 7-9]. 

Від подібних пасток квантитативного аналізу застерігає й українська дослідниця Н. Яковенко, 
яка вважає, що облікові джерела не можна вважати ані такими докладними, ані такими об’єктивними, 
бо насправді історик завжди приречений на лакуни й пропуски в інформації [1, с. 246]. 

Отже, проведений аналіз вікової акумуляції населення в джерелах обох видів 
продемонстрував часткову неточність представлених у них даних. Згідно зі стандартами ООН, 
середній показник індексу Уіпла за матеріалами сповідних розписів 1775 р. мав добру якість даних 
(116), а за Генеральним описом Малоросії 1765-1769 рр. – дуже погану (330). Зовнішня критика 
вказала на недоліки джерел церковного та фіскального обліку населення, проте це не вплинуло на 
репрезентативність нашої вибірки та, навпаки, спрямувало до більш глибокого їхнього студіювання, 
адже вже віковічна збереженість передбачає наявність в них цінної, насиченої, унікальної інформації. 
Підсумовуючи можемо констатувати, що попри всі зауваження, обидва типи джерел, на нашу думку, 
надають цінну інформацію, розкриваючи особливості життєвого простору самотніх жінок у 
суспільстві Гетьманщини XVIII ст., та дозволяють провести низку історико-демографічних 
досліджень, а саме: з’ясувати особливості станової, вікової, сімейної структур жіноцтва, записів про 
самотніх жінок у джерелах, шлюбного ринку, матеріального становища тощо. 
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SUMMARY 

 
It has been made an attempt of the analysis of information value of sources of  fiscal (General inventory of 
Little Russia in 1765-1769) and church (confessionary register in 1775) inventory of population for the 
purpose of using in living space investigation of ordinary women from rural society of Poltava regiment. On 
the basis of materials of both kinds of sources the verification of age-old accumulation was made, that is the 
tendencies to rounding off the ages are clarified by the means of method of calculation of index of Whipple. 
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ІІ РОЗДІЛ 
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ 

 
 
 

В.А.ЖАДЬКО, П.О.БІДЗІЛЯ 
 

МОВА ЯК ДУХОВНИЙ БАЗИС СУСПІЛЬСТВА 
 

Мова як базис суспільства усвідомлюється кожним, хто розуміє свідомість як усвідомлене 
суспільне буття людини засобами мови в її комунікативно-інтегративній функції спілкування. 
Ф.Енгельс, посилаючись на дослідників, що вивчали походження людини, писав про два фактори, які 
сприяли еволюції людиноподібних мавп у власне людину, визначав їх як сумісну працю і мову. Це 
зовсім не означало, що розуміння сумісної праці має бути інтерпретоване виключно як спільне 
вироблення знарядь праці у вигляді предметних форм лопат, сокир, плугів тощо. Він про це пише, як 
і про інше. А саме: людина формується як суспільна істота також засобами сумісної праці над  
мовою. Адже лексика, озвучуючи й означуючи предметно-речовий світ, включно зі світом створених 
людьми знарядь праці, розширює коло не лише безпосереднього спілкування між живими людьми, 
але, будучи матеріалізована в тілі знаків і символів в писемній мові, створює людське суспільство в 
його історичній послідовності, історичній безперервності, тяглості, створює соціально-духовне тіло 
людської і водночас об’єктивно-природної сутності.  

Потрібно не забувати, що зв’язок поколінь здійснюється на рівні духовно-практичної мовної 
комунікації значно більш усталено, надійно, ніж це має місце на підґрунті так званого предметно-
речового тіла цивілізації. Останній безпосередньо залежить від просторово-часової визначеності 
буття, а перший репрезентує вічність. Матеріальне життя, яке формує соціальний устрій суспільства, 
не означає тільки життя, так би мовити, матерії засобів виробництва чи продуктів споживання. 
Матеріальну форму має також і мова як сутнісно визначений соціум людського буття. Про це 
класики марксизму писали якраз у праці «Німецька ідеологія», в якій розробили матеріалістичне 
розуміння історії. «На «духові» з самого початку лежить прокляття – бути обтяженим матерією, яка 
виступає тут у вигляді рухомих шарів повітря, звуків – словом, у вигляді мови. Мова настільки ж 
стара, як і свідомість; мова є практична, існуюча і для інших людей і лише тим самим існуюча також і 
для мене самого, дійсна свідомість, і, подібно свідомості, мова виникає лише з потреби, з настійної 
необхідності спілкування з іншими людьми. Там, де існує яке-небудь відношення, воно існує для 
мене; тварина не «відноситься» ні до чого і взагалі не «відноситься»; для тварини її відношення до 
інших не існує як відношення. Свідомість, таким чином, із самого початку є суспільний продукт і 
залишається ним, доки взагалі існують люди» [2, с.32].  

Висновок очевидний і досить прозорий: сутність людини духовна, – вона є носієм свідомості, 
носієм мови як її виразника і чинника, засобами якого люди спілкуються, отже, створюють 
суспільний спосіб життя як духовно-практичний. Його пізнання ускладнене тим, що на духові, на 
свідомості «лежить прокляття» обтяженості матерією звуку, матерією мови. Це також означає, що 
матеріальні відношення і відносини між людьми як суб’єктами цілеспрямованої свідомої дії 
опосередковані матеріальними формами або засобів виробництва, або звукових коливань, які  
потрібно пізнати в їх змістовно-сутнісній явленості, віднесеності до них самих, а не до матеріальних 
носіїв.  

Коли йдеться про те, що «не свідомість людей визначає їх буття, а, навпаки, їх суспільне 
буття визначає їх свідомість», потрібно розуміти, що суспільне буття це не скільки буття 
перетворених людською працею у продукти виробничої діяльності об’єктів природи, оскільки вона є 
всезагальним предметом праці, стільки буття ідей, які скеровували саму працю. Складність пізнання 
такої взаємодії якраз і зумовлена «прокляттям», джерелом якого є специфіка людського пізнання. А 
саме: людина дотична до об’єктивної реальності, якою є матерія у всіх своїх речовинних і польових 
проявах, засобами органів відчуття, що властиво їй як природному об’єкту і що ріднить її з 
тваринами. З іншого боку, мова дозволяє їй відійти від безпосереднього контакту зі світом 
матеріальних об’єктів і відноситись між собою на певній відстані, спілкуватись і створювати 
суспільство як соціально-духовний простір сумісного буття з мінімальним віднесенням своїх 
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інтересів і бажань, потреб і прагнень до їх предметно-речового оформлення на користь інтересів 
метафізичних, виражених змістом мови як засобу змістовного спілкування. Та частина людей, яка 
відчуває саме такі виміри свідомості як внутрішнього стану самої матерії як об’єктивної реальності, 
започатковує інший спосіб матеріального життя. Вона усвідомлює, що суспільне буття якраз 
обмежується просторово-часовою визначеністю матеріально-речових об’єктів, тому закликає відійти 
від більшого прокляття до щонайменшого, адже матерія мови примушує людину до міркувань щодо 
її (матерії звуку) сутності, започатковуючи цим самим і процес самопізнання, тотожний також і 
світопізнанню.  

Можна наводити безліч інших міркувань з приводу базовості мови для суспільного буття 
людства в цілому, кожної людини зокрема. Але це не дасть ефекту доти, доки сама людина не 
усвідомить того, що її в якості людини зробила саме сумісна праця над мовою, наслідком якої стало 
народження в ній самій мислення як головного й визначального знаряддя праці, яке обробляє її як 
природну істоту, як предмет праці для неї самої. Це аксіоматичні речі для цивілізованого шляху 
розвитку суспільства. На жаль, багато народів світу йшли хибним шляхом, повіривши лукавим 
провідникам з їх обіцянками швидкого матеріального благополуччя без кропітких зусиль 
автономного само пізнавального мислення. На цьому також наголошував Маркс, який у своїх 
наукових пошуках ніколи не дозволяв порушення як логіки розвитку суспільства, так і логіки 
наукового пізнання такого складного об’єкта, яким є суспільство. 

Так, у відомій праці «До критики гегелівської філософії права. Вступ», яка багато в чому була 
класикою філософської освіти, але, на жаль, не відповідної її змісту практичної ідеологічної та 
навчально-освітньої роботи, читаємо: «Справа в тому, що революції мають потребу в пасивному 
елементі, в матеріальній основі. Теорія здійснюється в кожному народі завжди лише постільки, 
оскільки вона є здійсненням його потреб. Але чи буде відповідати страшному розладу між потребами 
німецької мислі і тими відповідями, які дає на них німецька дійсність, – чи буде цьому розладу 
відповідати такий же розлад громадянського суспільства з державою і самим собою? Чи стануть 
теоретичні потреби безпосередньо практичними потребами? Недостатньо, щоб мисль мала 
устремління до втілення в дійсність, сама дійсність має прагнути до мислі» [3, с.423]. 

На наше переконання, сказане тут ігнорувалось партійними ідеологами та пропагандистами, 
які, по-перше, просто не читали творів класиків в їх системній цілісності, не працювали над текстами 
засобами мово-мислення; по-друге, підсвідомо відкидали те, чого не розуміли, виправдовуючи це 
поділом творчості Маркса на період захоплення гегельянством та зрілий, коли він свідомо став на 
позиції робітничого класу. Між цим це не так. У «Передмові» до «Капіталу» він чітко констатував: 
«Кожна нація може і повинна вчитись у інших. Суспільство, якщо навіть воно натрапило на слід 
природного (об’єктивного – авт.) закону свого розвитку, – а кінцевою метою мого твору є відкриття 
економічного закону руху сучасного суспільства (сучасного Марксу – авт.), – не може ні 
перестрибнути через природні фази розвитку, ні відмінити останні декретами. Але воно може 
скоротити і пом’якшити муки пологів (виділено нами – авт.)» [4, с.10]. 

Наведемо ще одне положення Маркса, яке спростовує думку про нього як про нібито 
апологета пролетаріату. Насправді ж він, суб’єктивно симпатизуючи їм, не дозволяв собі викривляти 
об’єктивно-науковий підхід до вивчення законів, оскільки закон і є прояв об’єктивного. 
Висловлюючи своє задоволення певним інтересом до «Капіталу» з їх боку, він підкреслював, що 
заради популярності він не може допустити спрощення складних взаємозв’язків, які в своїй 
сукупності характеризують суспільство як соціально-економічний, соціально-політичний та 
соціально-культурний організм. «У науці немає широкої стовпової дороги, і тільки той може 
досягнути її сяючих вершин, хто, не боячись втоми, продирається її кам’янистими стежинами» [4, 
с.25].  

 Якщо підходити з любов’ю до тексту, тобто філологічно й водночас філософськи, побачимо в 
наведених посиланнях ключові положення. Головне з них те, що всі нації повинні й просто 
зобов’язані вчитись у всіх інших, а не повчати одна іншу. А будь-яке навчання це ніщо інше, як 
активне й цілеспрямоване облагородження індивідуальної свідомості тими вченнями, які якраз і 
складають об’єктивний духовний фундамент, якому підпорядковане матеріальне життя людства – 
іншого просто не існує. Але потрібно знати, що свідомість це не тільки й навіть не стільки 
відображення об’єктивної дійсності, скільки сутність цієї дійсності, але не як суб’єктивний образ 
предметно-речового світу, а як внутрішній закон, який діє незалежно від того, який конкретний образ 
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виникає від сприйняття людиною того чи іншого об’єкта. Він діє об’єктивно і розуміння цього 
приходить лише від вживання людини в текст – «прокляття» матеріального як об’єктного, суто 
предметно-речового в ньому мінімальне. 

Все наведене вище мало на меті дуже просту річ. А саме: людину як розумну істоту творить 
матеріальне життя, але в якому основну/провідну/головну роль відіграє мова як об’єкт 
мислення, тому що саме вона є «первинною спільнотою» (Аристотель), протодержавою.   
Посилання на Маркса мали на меті одне: потрібно використати його творчість, підходячи до нього не 
як до класика, а як до високоосвіченого мислителя. Потрібно реалізувати заклик Ф.Енгельса, згідно 
якого соціалізм у тій його формі, яку він набув у Марксовій концепції соціально-економічного 
розвитку суспільства, тобто максимально об’єктивній і тому науковій, потребує того, щоб його 
вивчали. Вивчати ж не означає прочитати, а перечитувати, знаючи, що застигла мова тексту постійно 
оживає від аналітичного мислення над його змістом. Як і те, що процес згасає в продукті. Тобто, щоб 
оживити дух минулих поколінь, оживити їх розум, використати його як життєдайний і життєтворчий 
дух, щоб мати, висловлюючись християнською мовою,  користь від його благодатної сили, потрібно 
трансформувати його зміст у зміст власної свідомості, потрібно вдихати не лише кисень повітря, 
кисень атмосфери, але й дихати духом соціуму, втіленого в тексти. Це відоме положення, в тому 
числі Марксової філософії: розвиток свідомості здійснюється на шляху розпредмечування предметів 
людської культури, в першу чергу тих, які мають духовно-практичний статус – писемні тексти. Ще 
точніше: розвиток свідомості являє собою безперервний процес упредметнення й розпредметнення. 
Наведене розуміння чітко окреслює головну ціль системи освіти, насамперед шкільної як базисної й 
загальнонародної. Вона в тому, щоб виробити у кожного учня розуміння того, що людину робить 
людиною не словоговоріння, а словомислення, мовомислення. Звідси необхідна вимога: всі без 
виключення навчально-освітні предмети потрібно викладати під кутом зору того, що вони 
являють собою прикладне мислення. Якщо так, то головний акцент варто робити не на 
лабораторних дослідах, які формують безумовно необхідні кожній людині навички так званого 
ручного мислення, а на формуванні навичок і умінь мовомислення, на умінні перейти від суджень 
до умо-виводів, які, власне, й народжують у людини ум і розум.  

Апеляція до творчої спадщини Маркса зумовлена тим, що, на превеликий жаль, свідомість 
значної частини населення, в тому числі вчительського у школах та професорсько-викладацького у 
вищих навчальних закладах, біполярна, чорно-біла. Вони виховані й освічені на принципі «або – 
або»: «наші» або «чужі», до того ж «ворожі». Що не випадково: система освіти була заідеологізована 
принципом комуністичної партійності, згідно якого не може бути жодного плюралізму чи 
консенсусу: або комуністична ідеологія або буржуазна, все інше «презренная партия середины». 
Особливо діставалось інтелігенції за нібито вроджений їй лібералізм, обов’язково «гнилий» і 
«продажний». Маючи нині справу з «опролетаризованою» радянською інтелігенцією, часто помічаєш 
в її свідомих очах підозри в «зрадництві», або ж сентенції на зразок тієї, що «раніше Ви цього не 
говорили». Можливо, що й так. Але це зовсім не означає, що не мали наведені думки й міркування 
«про себе». 

Справді, маючи можливість і в радянські часи читати твори, наприклад, Аристотеля, можна 
було знати, а це таки класик світової філософії, політичною в тому числі, що «хто живе в силу своєї 
природи, а не внаслідок випадкових обставин, поза державою, той або недорозвинена в моральному 
відношенні істота, або надлюдина; його і Гомер засуджує, кажучи «без роду, без племені, поза 
законами, без домашнього вогнища»; така людина за своєю природою тільки й жадає війни» [1, 
с.378]. І далі: «володіння мовою відрізняє людей від решти живих істот: тільки людина здатна до 
сприйняття таких понять, як добро і зло, справедливість і несправедливість і т.п. А сукупність усього 
цього і створює основу сім’ї і держави. Первинною за природою є держава, порівняно із сім’єю і 
кожним із нас, адже необхідно, щоб ціле передувало частині. Отож очевидно, що держава існує за 
природою і за природою передує кожній людині. …А нездатний вступити у спільноту, або, вважаючи 
себе істотою самодостатньою, не відчуває потреби ні в чому, вже не складає елемента держави, 
стаючи або твариною, або божеством» [1, с.379-380]. Нарешті: «природа дала людині в руки зброю – 
розумову і моральну силу, а ними цілком можна користуватися і в зворотний бік. Тому людина, 
позбавлена доброчесності, виявляється найбільш нечестивою і дикою істотою, потворною в своїх 
статевих і смакових спонуканнях. Поняття справедливості пов’язане з уявою про державу, тому що 
право, яке служить мірилом справедливості, є регулюючою нормою політичної спільноти» [1, с.380]. 
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Концепція Аристотеля якраз і стала основою для розбудови сучасних цивілізованих країн. Тому там 
маємо громадянське суспільство і правову державу як його базис та політико-правовий інститут. Як і 
фактично аксіоматичне розуміння того, що мова являє собою субстанціональні підвалини держави в 
якості «первинної спільноти», яку руйнувати не слід. В Україні, на жаль, цього не розуміє більшість 
населення, як і більшість лукавих політиків, що експлуатують у своїх корисливих цілях людське 
невігластво, проявляючи при цьому своє власне. Адже дві мови – це водночас дві держави в нібито 
одній. 

Сказане не означає, що слід насаджувати одну мову. Навпаки, їх слід підтримувати, але таким 
чином, щоб жодна з них не могла зникнути і щоб громадяни, спілкуючись між собою різними 
мовами, не вважали якусь із них зайвою, непотрібною. Але для цього слід безумовний пріоритет 
надати такій системі освіти, яка б давала можливість їм, починаючи з родини і перших класів школи, 
усвідомлювати: духовне багатство породжує інтернаціональна лексика. Адже ми говоримо не 
українською чи російською мовами, а мовою, яка містить у собі величезний пласт запозичень з 
лексики інших народів. Якщо брати наукову термінологію з медицини, фармації, то тут панує латина; 
якщо комп’ютерну, то це майже абсолютне домінування англійської мови; якщо це філософія, то тут 
домінування грецької та латинської лексики. 

Висновок. Людину творить праця над мовою, оскільки в ній містяться смисли буття – як 
природного, так і суспільного. Видатний філософ Д.Локк тому й радив кожній шляхетній людині, яка 
йде шляхом пізнання, мати у своїй особистій бібліотеці словники іншомовних слів. Тоді від 
розуміння інтернаціонального складу рідної мови легко дійти до системи міжнародного права як 
основи творення національних держав на інтернаціональній лексиці. Адже з латини лексика – це 
закон: він суворий, але це закон.  Тим більше, що беззаконня набагато жорстокіше.   
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SUMMARY 

In the article on the basis of the outstanding thinkers` teachings the idea about language as the spiritual basis 
of the state has been grounded. 

                                                                                                     Г.Н. КОНДРАТЮК  
                    

ТЮРКСКИЙ ВЕКТОР СОВЕТСКОЙ ЭТНОПОЛИТИКИ  
МЕЖВОЕННОГО ДВАДЦАТИЛЕТИЯ 

 
           Современная Украина является местом соприкосновения христианской цивилизации Европы и 
тюрко-мусульманской цивилизации Ближнего Востока. В нашей стране проживает более двух 
миллионов мусульман, в Автономную Республику Крым происходит возвращении из мест 
депортации крымскотатарского народа. Эти факторы делают этнополитику одним из важных 
направлений работы органов власти и управления Украины. Выработка целостной концепции 
регулирования межнациональных отношений должна учитывать опыт советской этнополитики в 
отношении тюркских народов межвоенного двадцатилетия. Цель работы состоит в том, чтобы 
проанализировать основные мероприятия советской этнополитики в отношении тюркских народов, в 
частности крымских татар, в 1920-1930-х годах. 
 Изучение и анализ практических мероприятий советской этнополитики было начато ещё в 
межвоенное двадцатилетие. Авторами публикаций являлись партийные и советские работники, 
представители интеллигенции. В данных работах содержались как доктринальные установки 
реализуемой этнополитики, так и осмысление проведённых практических мероприятий в области 
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сельского хозяйства, образования и здравоохранения. В последующем, были опубликованы и 
острополемические работы, направленные против «национал-уклонистов». Публикации 1920-х годов 
характеризуются разнообразием мнений и подходов. В 1921 году увидел свет сборник статей, 
подготовленный Народным комиссариатом по делам национальностей РСФСР. Авторами работ 
являлись нарком И.Сталин, И. Трайнин, М. Павлович. Анализу был подвергнут самый широкий 
спектр вопросов. В области аграрных преобразований отмечалось, что «РКП ставит задачей 
возвращение пахотных участков и вообще всех пригодных земель трудовым туземным массам» [1, 
с.44]. Подобного рода работы были подготовлены и позднее. В сборнике под редакцией Г.И. Бройдо, 
был сделан акцент на значении национально-освободительного движения в колониях. Большевики 
ещё жили идеями «экспорта революции» «коммунистические партии обязаны оказывать активную 
поддержку всем тем национальным движениям и войнам, которые направлены за своё освобождение 
против империализма» [2, с.31]. Акцент работ 1930-х годов иной – это борьба с уклонистами от 
«ленинской национальной политики». Был рожден лозунг «социалистической по содержанию, но 
национальной по форме культуры» означавший завершение относительной свободы национального 
развития [3, с.20]. Вывод носил бескомпромиссный характер «наши коммунистические организации 
на окраинах могут стать на ноги только в том случае, если они преодолеют национализм» [4, с.9].  
 Государственное строительство в современной Украине потребовало нового осмысления 
накопленного опыта национальной политики. Это анализ национальных процессов происходящих в 
Крыму, Закарпатье и Буковине, востоке нашей страны [5].              
 Советская этнополитика межвоенного периода получила название коренизации. Её основные 
принципы были провозглашены на X и XII съездах РКП(б), в частности в апреле 1923 года. 
Провозглашение коренизации стало своеобразным подведением некоего промежуточного итога в 
поиске советской модели этнополитики. Её формирование было начато в период гражданской войны. 
Своё видение фундаментальных принципов этнополитики в отношении тюркских народов Мирсаид 
Султан-Галиев и Мулланур Вахитов представили в Декларации прав народов Востока 2 ноября 1917 
года и «Обращении ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» от 20 ноября 1917 года. 
Авторы этих основополагающих документов, принципиально важным считали формирование 
государственности для тюркских народов. По их мнению, без государственности невозможно было 
разрешить ни одной насущной задачи. В марте 1918 года была провозглашена Татаро-Башкирская 
советская республика. На первом этапе её существования национальное начало доминировало над 
коммунистическим. Опыт строительства автономии был перенесён затем и в другие регионы 
тюркских народов, в том числе и Крым. Крымская ССР создавалась как национальная 
крымскотатарская автономия, структуры которой были призваны решать насущные проблемы 
крымскотатарского народа. Численность крымских татар в данном процессе, не стала препятствием. 
В одном из своих публичных выступлений М.И. Калинин говорил, что «у нас в Крыму только 26% 
татар. Однако, у нас существует Крымская республика, которая является татарской республикой» [6, 
с.5].  
 Один из лозунгов большевиков декларировал стремление уничтожить национальное 
угнетение. В ответе на вопрос о том, как же регулировать межнациональные отношения мнения в 
партии разделились. Бесспорным было одно. РКП(б) должна была сохранить монополию на 
обладание политической властью и происходящие этнические процессы направить в необходимое 
для себя русло. Осознание данного факта привело таких теоретиков восточного коммунизма, как М. 
Султан-Галиев, к необходимости формирование тюркских коммунистических структур. Такие 
специализированные структуры были созданы. В 1921 году в Москве состоялся II Всероссийский 
съезд Мусульманских Коммунистических организаций. В резолюции по партийно-организационному 
вопросу отмечалось, что «наша коммунистическая партия централизована в боевой штаб, борющийся 
за всемирную революцию против тёмных сил» [7, д.753, л.11]. Съезд принял решение об организации 
Центрального бюро Организаций Народов Востока. Центральное Бюро формировалось из 7 человек. 
Задача Центрального Бюро состояла в том, чтобы направить и координировать всю партийную 
работу через областные бюро в тюркских республиках. Центральное Бюро формировалось из отдела 
международной пропаганды, издательского, информационного и организационного. Необходимо 
отметить, что в работе II съезда принял участие Исмаил Фирдевс. И. Фирдевс вынес на рассмотрение 
съезда проект резолюции по докладу заместителя председателя Центрального бюро 
Коммунистических Организаций Народов Востока. Резолюция отмечала, что съезд «рельефно и 
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отчётливо выразил взгляд коммунистов-мусульман на постановку национального вопроса среди 
трудовых татарских масс» [7, д.753, л.4]. 
 Формирование национальной политики в отношении тюркских народов было обусловлено 
комплексом внутренних и внешних факторов. Один из главных внутренних факторов – перехватить 
инициативу у движения национальной интеллигенции, выросшей из джадидизма. Представители 
национальной интеллигенции пользовались огромным авторитетом у крестьянства. Революция 
вызвала подъём творческой энергии тюркских народов. Мирсаид Султан-Галиев в статье «Татары и 
Октябрьская революция» отмечает общественно-политическую активность тюркских народов, 
которая логически должна была быть оформлена новым государственно-административным 
статусом. М. Султан-Галиев пишет: «Мы видим пробуждение целой закабалённой царизмом и 
обречённой на полное культурное и экономическое вырождение и вымирание нации. Забивает 
ключом освободившаяся от оков новая мысль. Начинается лихорадочное искание новых путей 
развития…Лейтмотивом всей общественно-политической мысли этой эпохи была идея 
национального возрождения татар» [8, с.2]. Общая задача в реализации национальной политики 
решалась во всех регионах Советского Союза, в том числе в Крымской АССР. Второй вектор – 
социальная и экономическая модернизация тюркских народов, начатая джадидами. Модернизация на 
социалистических, большевистских установках, а не в прежней системе координат. Модернизация 
предполагала проведение аграрной реформы и создание национального пролетариата. Для 
крымскотатарского народа аграрная реформа, ликвидация бедности, являлись насущной задачей. Без 
обладания реальными политическими рычагами решить эту задачу было невозможно. Необходимо 
отметить, что не случайно М. Султан-Галиев содержание национальной политики трактовал 
рационально: «Основная политическая установка наша по нацвопросу в СССР заключалась в 
стремлении завоевать для нацрайонов соответствующий их экономическому значению и 
политической роли удельный вес в общественно-политической жизни Советского Союза. 
Организационно мы это мыслим как минимум действительное закрепление за нацрайонами тех 
конституционных прав, которые были выработаны в процессе развития Октябрьской революции и 
окончательно зафиксированы, как неприкосновенное право националов, XII партсъездом; как 
максимум мы это представляли в расширении конституционных прав автономных нацобразований 
РСФСР…до положения союзных республик. Политически же это мыслилось в усилении активной 
роли националов в разрешении общесоюзных экономических, политических и социально-культурных 
вопросов по линии партийной и советской, в усилении их влияния на постановку и разрешение 
отдельных вопросов социалистического строительства в союзном и республиканском масштабах в 
соответствии с интересами нацрайонов и националов вообще и в организации подлинного 
представительства националов в соответствующих центральных органах» [9, с.565-566]. Почти 
половина крестьян крымских татар были безземельными, являясь арендаторами-скопщиками. 
Руководство Народного комиссариата земледелия, наркомы С. Меметов, а затем У. Ибраимов 
инициировали проведение внутриселенного и межселенного землеустройства. Специфика крымской 
аграрной реформы, в отличие от преобразований в Средней Азии, в том, что земельная реформа 
должна была повлиять на формирование этнического баланса региона в будущем. Межселенное 
землеустройство предполагало, что часть безземельных южнобережных крестьян будет переселена в 
Северный Крым и таким образом, предпосылки притока иноэтнического населения из-за пределов  
Крыма будут блокированы. Таким образом, земельная реформа состояла не столько в изменении 
права собственности, сколько перспектив развития тюркских народов. Земельная реформа, 
проводимая в различных регионах Советского Союза, должна была дать зримые результаты для 
крестьян и сформировать, таким образом, социальную базу для поддержки власти большевиков. 
Специфика национальной и аграрной политики проявилась также и в том, что руководство крымской 
автономии во главе с Председателем ЦИК Крымской АССР Вели Ибраимовым, отдали приоритет 
развитию хозяйств зажиточных крестьян. «Кулацкий» путь развития аграрного сектора Крымской 
АССР вызвал особо острую критику общесоюзного партийно-политического руководства. 
Распределение земельной собственности между различными народами Крымской АССР составило 
один из ключевых элементов национальной политики на полуострове. В условиях этнически более 
гомогенных регионов Средней Азии взаимозависимость «этнос – земельная собственность» был не 
так выражен. Аграрные преобразования были начаты с момента установления советской власти в 
ноябре 1920 года. Приоритетное оказание помощи крестьянам крымским татарам нашло закрепление 
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в резолюции по докладу «О сельскохозяйственном строительстве в Крыму», принятой II 
беспартийной татарской областной конференцией. В документе отмечалось, что «самыми 
разорённым с/х является хозяйство татарского крестьянства, то поэтому оно более всех других 
народов нуждается в поддержке государства» [10, д.112, л.30об.]. Большевиками в начале 1920-х 
годов решение национального вопроса виделось как решение крестьянской потребности в земле. 
Конференция приняла решение, что помощь будет оказана при посредстве Сельскохозяйственного 
банка, в состав правления которого будут направлены три представителя крымских татар, 
делегированных мероприятием. Коллегия С/х банка должна была приоритетно оказывать помощь 
крестьянам крымским татарам.  
 Тезис о решении, прежде всего экономических запросов тюркских народов, как практическая 
реализация национальной политики, прозвучал в выступлении Мирсаида Султан-Галиева «О задачах 
Советского строительства среди татаро-башкир». Докладчик отметил, что «состояние экономики 
татаро-башкир настоятельным образом диктует Советской власти и её хозяйственным органам 
необходимость выделения работы по восстановлению и возрождению хозяйства татаро-башкир, в 
смысле ударности, первоочерёдности» [10, д.104, л.14]. М. Султан-Галиев сформулировал комплекс 
причин, которые по его мнению, привели к экономической катастрофе: «хозяйственно-
экономическая жизнь татаро-башкир характеризуется крайней отсталостью и состоянием полной 
разрухи и разлада…Такое состояние татаро-башкир объясняется следующими причинами: а) 
культурная, политическая и экономическая порабощённость татаро-башкир до революции. Система 
эта заключалась в следующем: а) искусственное обезземеливание татаро-башкир, путём 
насильственного отчуждения земельных угодий б) ограничение татаро-башкир в правах недвижимой 
собственности на окраинах, в) искусственное экономическое обезсиливание татаро-башкир в районах 
колонизации, путём материальной и моральной поддержки, конкурирующих с ними в хозяйственном 
отношении переселенческих и колонизационных элементов» [10, д.104, л.11-12].  
 Национальная политика в тюркских регионах Советского Союза реализовывалась не только в 
аграрном секторе, но и промышленности и кустарных промыслах. Во всех тюркских национальных 
республиках отсутствовала социальная база большевистской власти в виде пролетариата. 
Большевистская доктрина была ориентирована на промышленный пролетариат. В результате 
хозяйственной разрухи 1918-1920 года Крым оказался деиндустриализирован и количество 
промышленных рабочих в социальной структуре невелико. Формирование слоя промышленных 
рабочих стало более интенсивным с началом индустриализации 1930-х годов. 
 Важнейшим направлением в реализации национальной политики стал процесс получивший 
название «коренизация аппарата». Коренизация в органах власти и управления означала выделение 
квот для служащих определённой национальности. В Крымской АССР коренизация органов власти и 
управления получила название татаризации. Термин не случаен, так как в 1920-х годах национальная 
политика была ориентирована, прежде всего, на крымских татар. Помимо квотирования важным 
политическим аспектом коренизации стало применение крымскотатарского языка в области 
государственного строительства. Определение крымскотатарского языка государственным, наряду с 
русским, закреплённое в Конституции Крымской АССР 1921 года, существенно изменило сферу его 
применения. В резолюции крымскотатарской беспартийной конференции отмечалось: «Принимая во 
внимание опубликованный декрет КрымЦИК и Совнаркома по вопросу о татаризации советских 
аппаратов и применения татарского языка в государственном быту, Всекрымская Татарская 
Беспартийная конференция выносит пожелание о скорейшем и энергичном проведении этого декрета 
в жизнь, не жалея никаких сил и средств» [10, д.104, л.30]. Также резолюция была принята по 
докладу «Об участии трудящихся татар в советском строительстве», сделанном председателем 
правительства автономии Османом Дерен-Айерлы. Конференция высказала пожелание о создании 
постоянно действующего органа по практическому осуществлению мероприятий по «татаризации 
советских аппаратов и огосударствления татарского языка в Крыму». 
 Национальная политика в отношении тюркских народов в начале 1920-х годов включала 
также построение определённых отношений с национальной интеллигенцией, линии «власть-
духовенство». Руководство крымской автономии было вынуждено признать влияние национальной 
интеллигенции, активно участвовавшей в национальном движении периода гражданской войны. Из 
части этой интеллигенции вышли советские служащие, сотрудники народных комиссариатов, прежде 
всего Народного комиссариата просвещения. Национальные школы и техникумы призваны были 
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подготовить новое поколение молодёжи проникнутое духом патриотизма и готовое участвовать в 
государственном строительстве. 
 Специфика национальной политики в отношении тюркских народов заключалась в форме 
автономного образования. Тюркские народы получали статус для своих административно-
территориальных единиц в форме республики, края или области. Границы этих образований и объём 
полномочий определялись многими факторами. На I Всекрымском съезде советов Крым был 
объявлен автономной советской социалистической республикой. Одним из главных факторов 
создания республики являлся внешнеполитический. Надежды большевиков на пролетарскую 
революцию в Западной Европе не оправдались. Выступления коммунистов в Баварии, Венгрии в 
1918 году завершились поражением. Вектор внешнеполитических надежд был обращён на Восток: 
Турцию и Иран. Создание крымской автономии должно было продемонстрировать, что потребности 
тюркских народов находят решение. Советский Союз предлагает свой вариант модернизации для 
тюркского мира, основанный на принципах коммунистической партии, а не кемалистов. В свою 
очередь крымские татары должны были стать проводниками коммунистического влияния на 
Ближнем Востоке. Показателен характер докладной записки, подготовленной членом крымского 
обкома РКП(б) Г. Шидаревым 16 июля 1921 года «Методы подхода к устройству Крымской ССР, как 
факела Российской социалистической революции на Ближнем Востоке». Г. Шидарев пишет: «Крым 
является всероссийским окном в Турцию, в значительно большей степени, чем кавказские 
республики, потому что нет народа более тесно связанного с турками, чем крымские татары…Крым 
должен стать притягательным для мусульман центром, доступным для обозрения всему Востоку и 
Крым может стать таким только при условии использования предоставленной ему автономии»  [11, 
д.63, л.325]. 
 В сентябре 1920 года в Баку состоялся съезд народов Востока. Мероприятие должно было 
наметить перспективы для революционного движения на Ближнем Востоке. Крымская автономия 
должна была стать транзитным пунктом в экспорте коммунистических идей в Турцию. Данная 
установка активно обсуждалась в среде коммунистов крымских татар. Одним из первых коммунистов 
С. Меметовым был подготовлен доклад «К вопросу о государственной форме Крыма». Автор 
указывает на то, что автономия на полуострове создана с учётом международных, революционных и 
национальных факторов. Удовлетворение потребностей крымских татар занимает одно из 
центральных мест в работе органов государственной власти. В своей работе С. Меметов писал, что в 
Крыму необходимо создать «образцовый советский уголок», который бы послужил агитацией для 
всего Востока и притянул бы ориентацию Востока к себе [11, д.102, л.73]. Необходимо отметить, что 
целый ряд преобразований, проводившихся в контексте национальной политики в отношении 
тюркских народов, кореллируются с мероприятиями в Турции. Это светский характер государства, 
отделение школы от церкви, латинизация алфавита, индустриализация и поддержка национального 
промышленного производства. В конечном итоге национальная политика призвана была реализовать 
коренные интересы тюркских народов, позволив им занять своё место в динамике событий XX века. 
 Практические мероприятия национальной политики рождались во внутрипартийных 
дискуссиях РКП(б). Общесоюзные мероприятия вырабатывались Народным комиссариатом по делам 
национальностей (Наркомнацем). Региональная специфика обсуждалась в Крымском ОК РКП(б), 
ЦИК и СНК Крымской АССР. К 1923 году в крымской партийной организации сформировались две 
группы крымских татар-коммунистов, так называемые «правые» и «левые». Подобное деление 
существовало в партийных организациях Казани, Уфы и других тюркских республик. В среде 
«правых» и «левых» активно дискутировалась практика этнополитики Советского Союза. Яркими 
фигурами внутри крымской партийной борьбы стали И. Фирдевс, О. Дерен-Айерлы, Р. Ногаев, В. 
Ибраимов, У. Ибраимов, М. Мамут-Недим, У. Балич, С. Меметов. Участники внутрикрымских 
дискуссий поддерживали связь, в частности, с представителями казанской партийной организации, 
бывшими лидерами Наркомнаца. Одна из ключевых фигур Наркомнаца, заместитель наркома М. 
Султан-Галиев. Он стал одной из центральных фигур политической оппозиции тюркских республик в 
начале 1920-х годов. Несколько месяцев в феврале-марте 1921 году М. Султан-Галиев работал в 
Крыму, проводил обследование крымской партийной организации. В марте 1921 года в Симферополе 
прошла партийная конференция. Один из центральных докладов был сделан М. Султан-Галиевым 
«Очередные задачи партии в национальном вопросе». Центральная идея выступавшего, состояла в 
том, что решение национальных проблем, не тактический приём, а долгосрочная перспектива. 
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 Таким образом, можно сделать вывод о том, что в реализации национальной политики в 
отношении тюркских народов можно выделить два этапа. Первый датируется 1917-1923 годами. Его 
хронологические рамки начинаются с момента большевистской революции и продолжаются до XII 
съезда РКП(б) в апреле 1923 года. Это период поиска концептуальных принципов реализации 
этнополитики, создания национальных автономных республик, возможностей дискуссий о сфере 
национальных отношений. Второй этап может быть датирован с 1923 по 1928 год. Начало этапа 
обозначается официальным провозглашением коренизации. Завершается период судебным 
процессом по делу Вели Ибраимова, ставшим сигналом наступления на национал-коммунистов в 
тюркских республиках.                             
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SUMMARY 
 

 Soviet ethnic policy in respect of the Turkic peoples in the 1920 -1930th was studied in this article. 
The formation and implementation of national policy in the Crimean ASSR against the Crimean Tatars was 
analyzed. The korenization, creation of the national rural councils, the agrarian reforms, formation of the 
proletariat of Crimean Tatars, the transformation of the cultural and humanitarian sphere were major 
components of the Soviet Ethnopolitics.  
 

Л. М. ХРЯЩЕВСЬКА 
 

СТРАТЕГІЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

 
    У часи існування СРСР Україна була позбавлена можливості здійснювати власну 
етнонаціональну політику. Все, що робилося в галузі міжнаціональних відносин в Україні, 
планувалося в центральних органах КПРС. Українське ж керівництво було лише виконавцем 
загальносоюзних програм. Українська нація, інтереси якої мала б захищати місцева партійна еліта, 
лише формально мала свою державність. Унітарний (на практиці) характер радянської федерації 
відводив українцям роль звичайної етнічної групи, яка жила під патронажем союзного центру. У 
такому стані перебували всі народи СРСР. Винятком була хіба що російська нація, яку режим 
використовував як провідника своєї політики на місцях.  
    Виходячи з цього, Українська держава взяла курс на побудову багатокультурного 
суспільства, національна ідентичність членів якого формується на засадах територіального 
патріотизму та етнічного плюралізму. Відповідно, принцип рівності прав та свобод громадян, 
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незалежно від їхнього національного (етнічного) походження, раси, віросповідання, мови було 
покладено в основу етнонаціональної політики. Філософською парадигмою її змісту стали 
міжнаціональна злагода й етнічне розмаїття, а головною метою – утвердження гармонійної моделі 
міжетнічного співжиття. 
    Гармонізація етнонаціональних відносин, утвердження в українському домі міжетнічного 
миру і злагоди можливо лише за умови забезпечення адекватної політико-правової бази. Створення 
останньої стало для Української держави після проголошення незалежності одним із 
найактуальніших пріоритетів. 
    Зі всієї гами аспектів складної і багатогранної проблеми автор статті визначила за мету 
розглянути стратегію етнонаціонального розвитку незалежної України. 
    Досягнення поставлених цілей і мети здійснювалось на основі комплексного підходу із 
використанням і застосуванням таких принципів, як історизм, об`єктивність, плюралізм, а також 
системного, порівняльного та інших методів пізнання. 
    Серед сучасних наукових досліджень існує значна кількість робіт, зокрема І. Кураса, 
Ю. Римаренка, В. Скуратівського, О. Палія [1] та інших вчених, які присвячені концептуальному 
осмисленню етнонаціональної політики України. Аналіз політико-правових засад забезпечення прав 
етнонаціональних спільнот на сучасному етапі та в історичній ретроспективі здійснюється, 
насамперед, в наукових працях О. Антонюка, В. Євтуха, В. Котигоренка, О. Майбороди, 
О. Рафальского, С. Римаренка [2] та ін. 
    Перш ніж перейти до аналізу етнонаціонального розвитку незалежної України, варто 
зазначити, що основні принципи етнонаціональної політики були закладені вже у перших політико-
правових документах, прийнятих у період становлення незалежної України. 
    Стратегія етнонаціонального розвитку З проголошенням незалежності України знайшла своє 
відображення в найголовніших державних актах – у Декларації про державний суверенітет, Акті 
проголошення незалежності, Декларації прав національностей, Законі про національні меншини, 
Конституції України та ін. 
    У Декларації про державний суверенітет України, прийнятій 16 липня 1990 р., 
наголошується, що єдиним джерелом державної влади є народ України, який складається з громадян 
Республіки всіх національностей; встановлюється рівність перед законом усіх громадян незалежно 
від їхнього походження, національної приналежності, мови тощо; держава гарантує всім 
національностям, які проживають на території Республіки, право вільного національно-культурного 
розвитку; забезпечується національно-культурне відродження українського народу, його історичної 
свідомості та традицій, національно-етнографічних особливостей, функціонування української мови 
в усіх сферах суспільного життя; держава виявляє піклування про задоволення національно-
культурних, духовних і мовних потреб українців, які проживають за межами Республіки [3, с. 429]. 
Проголошуючи незалежність України 24 серпня 1991 р., Президія Верховної Ради у «Зверненні до 
громадян України всіх національностей» наголосила, що починається нова доба в розвитку 
міжнаціональних відносин в Україні, тому влада бере на себе всю відповідальність за те, що 
проголошення незалежності України ні в якому разі не спричинить порушення прав людей будь-якої 
національності [4]. Це було важливим тому, що в той час деякі деструктивні сили, особливо 
прихильники збереження СРСР, намагалися залякувати неукраїнців, відносно яких нібито нова влада 
проводитиме політику ксенофобії та насильства. 
    Наступний етап започаткувала Декларація прав національностей України, що була прийнята 
1 листопада 1991 р. У ній проголошено рівноправність усіх етнічних складових українського 
поліетнічного суспільства, зокрема рівність політичних, економічних, соціальних та культурних прав; 
заборона дискримінації за національного ознакою; зобов’язання держави щодо створення належних 
умов розвитку всіх національностей, їх культур, вільне користування рідною мовою в усіх сферах 
суспільного життя; право на громадські об’єднання та ін. [5, с. 799]. 
    Юридичною основою етнонаціональної політики України став прийнятий Верховною Радою 
України Закон про національні меншини. Положення цього Закону використані нами в розділі ІІ 
даної роботи, що присвячений проблемі міжнаціональних відносин. Зараз ми лише наголосимо, що 
цим документом гарантується право меншин на національно-культурну автономію, створення умов 
для відродження і розвитку своєї культури, свобода творчості, доступ до надбань світової культури та 
ін. 
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    Принципове значення для формування державної етнонаціональної політики має 
Конституція України. Згідно зі ст. 5 Основного Закону, носієм суверенітету та єдиним джерелом 
влади в Україні є народ. Разом з тим конкретизовано окремі його структурні етнокомпоненти: 
українська нація, національні меншини; також уперше на законодавчому рівні визначено як окрему 
етнічну категорію i суб’єкт права – корінні народи (ст. 11). 
    Виходячи з такого розуміння етнопроблем, в Україні політико-правова база регулювання 
етнонаціональних процесів продовжує удосконалюватися. Вона спрямована на забезпечення 
оптимального балансу інтересів титульної нації та етноспільнот, представників окремих 
національностей. Сучасний стан національної сфери України вимагає нових підходів, законодавчих 
актів і політичних рішень. Необхідність формування державної етнонаціональної політики України 
зумовлена:  
– багатонаціональним складом її населення, етнонаціональну структуру якого становлять українська 
нація, корінні народи та національні меншини – представники понад ста національностей; 
– процесами етнічного відродження як української нації, так і корінних народів та національних 
меншин. Характерною рисою цього процесу є, з одного боку, утвердження української нації, 
корінних народів та національних меншин як сталих структурних компонентів українського 
суспільства, а з іншого, – їх інтеграція і формування багатонаціонального українського народу;  
– інтенсифікацією зв’язків з історичною батьківщиною представників української діаспори, 
залучення їх до державотворчих процесів в Україні;  
– поверненням до України раніше депортованих народів та їх інтеграцією в українське суспільство.      
Головною метою держаної етнонаціональної політики України є забезпечення рівноправних відносин 
та тісної взаємодії представників різних етносів, які мешкають в Україні, підтримка атмосфери 
толерантності, довіри й поваги у взаєминах між ними; оптимальне врахування інтересів усіх 
етнонаціональних спільнот, створення сприятливих умов для розвитку української нації, корінних 
народів та національних меншин. Змістом етнонаціональної політики постає проблема 
міжнаціональної злагоди в умовах етнічної розмаїтості; 
– посилення міграційних процесів. Тисячі людей із країн Сходу й Півдня перетинають Україну, 
значна частина їх залишається в Україні, іноді незаконно; мільйони наших громадян змушені 
залишати батьківщину у пошуку кращої долі.  
    Основними напрямками державної етнонаціональної політики України є: 
1. Забезпечення рівних конституційних прав та свобод і рівності перед законом усіх громадян 
незалежно від їхнього етнічного походження. 
2. Гарантування повної рівноправної участі громадян України, які належать до різних етнічних 
спільнот, у всіх сферах життя українського суспільства. 
3. Забезпечення розвитку культури української нації та інших етноспільнот держави. 
4. Визнання багатоетнічного характеру українського суспільства і підтвердження права всіх його 
членів на збереження та популяризацію своєї культурної спадщини; оцінка внеску кожної 
етноспільноти в розвиток українського суспільства. 
5. Підтримання атмосфери взаєморозуміння і взаємної поваги між усіма складовими 
етнонаціональної структури українського суспільства та розв’язанням етнополітичних суперечностей 
і конфліктів мирними засобами. 
6. Виховання поваги всього українського суспільства до культур, релігій, традицій, звичаїв усіх 
національностей, які проживають в Україні. 
7. Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах 
суспільного життя в Україні; гарантування вільного розвитку, використання і захисту російської 
мови, інших мов національно-етнічних спільнот в Україні. 
8. Сприяння українській діаспорі в збереженні та розвитку національної культури, мови, традицій та 
звичаїв з урахуванням національного законодавства країни проживання; визнання прав осіб, 
депортованих за національною ознакою з території України, на добровільне повернення в Україну, 
сприяння їх інтеграції в українське суспільство. 
    Етнонаціональна політика має спиратися на певний механізм своєї реалізації. Таким 
механізмом в Україні є: 
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– законодавство, в тому числі довгострокові державні програми, спрямовані на прогнозування і 
регулювання етнонаціональних процесів в Україні, та спеціальні програми, що стосуються 
конкретних напрямків реалізації етнополітики в Україні;  
– спеціально уповноважений урядовий орган державного управління, інші органи виконавчої влади 
та органи місцевого самоврядування, а також громадські організації національних меншин; 
– міжнародне співробітництво з іноземними державами та з відповідними міжнародними 
організаціями з метою використання їхнього досвіду й потенціалу, в тому числі фінансового, для 
реалізації цілей державної етнонаціональної політики [6]. 
Досвід більшості поліетнічних держав доводить, що успіх у виконанні стратегічних державних 
завдань може гарантувати лише демократичність суспільного ладу на основі дотримання 
фундаментальних прав і свобод людини й націй, соціально-економічного зростання, повсюдного 
поширення високої етнополітичної та етнотолерантної культури суспільства. У цьому має відігравати 
свою роль етнонаціональна політика як складова політики взагалі. 
Існуючи в двох вимірах, етнонаціональна політика, по-перше, як і політика взагалі, є процесом 
розподілу влади, в якому беруть участь етнічні спільноти, захищаючи свої інтереси; по-друге, це 
система запланованих кроків та заходів, що їх здійснюють державні управлінські органи з метою 
втілити в життя гармонійну модель етнополітичного буття. Прикладом останнього є оперативне 
вирішення питань, що виникають. Скажімо, Рада представників кримськотатарського народу при 
Президентові України сприяє владним структурам у вирішенні багатьох складних питань 
відновлення життєдіяльності й етнополітичного розвитку кримськотатарського населення, його 
інтеграції в суспільно-політичне життя АРК; вирішення гострих питань облаштування та інтеграції в 
українське суспільство депортованих кримських татар, які повернулися на постійне місце 
проживання в Криму, зокрема: 
– надання житлових субсидій для депортованих осіб, які проживають у недобудованих помешканнях; 
– створення додаткових робочих місць для репатріантів; 
– забезпечення банківським обслуговуванням програм облаштування депортованих; 
– поліпшення їхнього медичного обслуговування;  
– виділення цільових коштів на реставрацію Бахчисарайського історико-культурного заповідника, 
святкування 100-річчя з дня заснування кримськотатарського театру тощо [7, с. 2]. 
Українська держава, виходячи із основних положень цих документів, визнаючи органічну єдність 
прав людини й прав національностей, гарантує всім громадянам України незалежно від їх 
національного походження рівні права і свободи у всіх сферах суспільного життя, підтримку 
самовизначення етноспільнот і їх розвитку у формах, які не створюють загрози територіальній 
цілісності країни. Це спрямовує держане управління етнонаціональними процесами на створення 
сприятливих умов для розвитку етнічних спільнот, розв’язання суперечностей, що виникають в ході 
етнодержавобудівництва, відповідно до законів та тенденцій, функціонуючих у системі 
етнонаціональних відносин. 
    Сучасний стан національної сфери України вимагає нових підходів, законодавчих актів і 
політичних рішень. Цим завданням відповідає «Концепція державної етнонаціональної політики», 
проект якої розроблений Кабінетом Міністрів у 2000 р. і поданий до Верховної Ради України, у якому 
передбачено: 
– дотримання етнонаціональних процесів у житті українського поліетнічного суспільства; 
– забезпечення умов для розвитку української нації, особливо таких її чинників, як мова, культура, 
традиції; 
– створення сприятливих умов для опанування державною мовою населенням країни; 
– підвищення суспільного престижу української мови та подолання негативних соціально-
психологічних стереотипів і деформацій мовної сфери в минулому; 
– забезпечення умов розвитку корінних народів і національних меншин на основі державної гарантії 
їх широкого спектра прав; 
– інтеграція в українське суспільство осіб, депортованих за національною ознакою; 
– співробітництво нашої країни з українською діаспорою; 
– урахування міжнародних стандартів демократичної етнополітики [6, с. 2]. 
    Етнонаціональна політика української держави ставить за мету перетворити 
багатонаціональний склад свого суспільства з можливого джерела міжетнічних суперечок і 
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конфліктів на підвалину зміцнення стабільності поліетнічного суспільства. Пріоритетами такої 
політики є: 
– забезпечення через відповідне законодавство та державні програми рівних можливостей участі 
громадян незалежно від їх національності та в усіх сферах життя суспільства й управлінні 
державними і громадськими справами, зміцнення гарантій, які запобігають проявам ксенофобії, 
дискримінації громадян за національною і расовою ознаками; 
– відродження українського етносу, забезпечення етнокультурної самобутності української нації, її 
динамічного відтворення, піклування про національно-культурні потреби українців, які мешкають за 
межами етнічної батьківщини; 
– відродження духовного життя національних меншин на принципах національно-культурної 
автономії, захист їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності; 
– відновлення історичної справедливості щодо депортованих у радянські часи кримськотатарського 
народу і національних меншин, здійснення заходів щодо їх правової, політичної, соціально-
культурної реабілітації;  
– утвердження в міжетнічних відносинах атмосфери толерантності, дружби, високої взаємної довіри, 
поваги до національних традицій тощо [8, с. 372-376]. 
    Здійснення єдиної державної політики у сфері міжетнічних відносин покладається на 
центральні органи влади та відповідні структури місцевих адміністрацій та місцеве врядування. 
    Найбільш актуальними проблемами етнонаціонального розвитку в Україні нині є: 
– підтримання та поглиблення ефективної взаємодії між різними компонентами етнонаціональної 
структури українського поліетнічного суспільства; 
– формування дійової системи толерантних стосунків у міжетнічній взаємодії; 
– запобігання політизації етноспільнот та їх національно-культурних товариств (спроби створити 
політичні партії на етнічній основі або етнічні рухи, що інтенсифікуються внаслідок певних 
політичних процесів (вибори та ін.)); 
– формування політико-правового поля, адаптованого до європейського законодавства про 
національні меншини. Особливо важливо чітко визначити критерії та механізми реалізації прав 
останніх на етномовний розвиток (зміцнення позицій державної мови, відродження і створення умов 
для функціонування мов національних меншин), окреслення в законодавстві взаємних зобов’язань 
учасників етнонаціональних процесів; 
– безумовність прагнення до побудови суспільства в Україні, яке має функціонувати на засадах 
полікультурності й толерантності [9]. 
    Таким чином, змістом етнонаціональної політики української держави є міжнаціональна 
злагода в умовах етнічного розмаїття, яка передбачає створення рівних можливостей для всіх її 
громадян в економічній, соціальній і культурній сферах суспільства незалежно від ознак раси, 
етнічного і соціального походження, релігійних переконань, мовної специфіки, місця проживання. 
Поки що Україні, на відміну від багатьох інших посттоталітарних держав, вдавалося запобігати 
ескалації етнополітичних конфліктів і зберігати етнополітичну стабільність. Звичайно, становлення 
демократичної етнонаціональної політики України не обійшлося без певних прорахунків. До них 
можна віднести зволікання з прийняттям державної концепції етнонаціональної політики (і це при 
тому, що науковці давно вже розробили кілька її варіантів); гальмування розвитку етнополітичного 
законодавства та деякі інші. 
    Однак, попри ці та інші недоліки, Україна має непогані шанси перетворитися на 
«східноєвропейську Швейцарію», де пануватимуть національна єдність і злагода, що є головною 
запорукою миру й добробуту всіх громадян, етнонаціональних спільнот і всього суспільства. 
Допомогти наближенню цієї важко досяжної, але величної та цілком реальної мети можуть також і 
подальший розвиток етнополітології та вдосконалення етнонаціональної політики. 
Етнонаціональна політика України є загалом демократичною. І хоч при її провадженні були деякі 
прорахунки, в цілому вона досягла вагомих успіхів, забезпечивши зокрема етнополітичну 
стабільність суспільства. 
    Однак все це не виключає, а, навпаки, вимагає подальшого розвитку етнополітології, 
етнополітичної конфліктології та вдосконалення етнонаціональної політики. Обравши шлях боротьби 
за створення власної держави, українці пішли шляхом, проторованим недержавними націями. 
Виборовши незалежність, фактично вже сформованою нацією за етнічними ознаками, на відміну від 
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становлення нації політичної (французької чи канадської), українська нація має модернізуватися у 
націю політичну. Завдання нелегке, але можливе і необхідне. 
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SUMMARY 

 
The article describes the development of ethno-national strategy of independent Ukraine, analyzed political 
and legal documents in the period of Ukraine's independence. 

 

В.М.АНДРЄЄВ 

УКРАЇНСЬКИЙ ВЧЕНИЙ-УНІВЕРСАЛ ВІКТОР ПЕТРОВ  
НА ТЛІ РАДЯНСЬКОЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ НАУКИ:  

МОСКВА 1949-1956 рр. 
 

Віктор Платонович Петров (псевдоніми – В. Домонтович, В. Бер, В. Плят та ін.; 
22(10).10.1894–08.06.1969) – видатний представник української гуманітарної думки ХХ ст. – 
літературознавець, філолог, фольклорист, етнограф, історик, археолог, філософ і талановитий 
письменник. Майже все життя, починаючи з 1919 р., не рахуючи перерву 1942–1956 рр. (1942-1949 
рр. – період розвідницької діяльності на окупованих нацистами територіях та в західних зонах 
окупації Німеччини та 1950–1956 рр. – робота в московському Інституті історії матеріальної культури 
АН СРСР (далі – ІІМК АН СРСР)), В. Петров був пов’язаний із українською академічною наукою. 
Утім, визнаний у 1920–1940-ті рр. як науковець та письменник, В. Петров, в силу різних життєвих 
колізій і обставин, був благополучно і надовго “вилучений” з інтелектуального простору СРСР та 
української діаспори, а його багатогранна літературна, філософська та наукова спадщина забута. 
В останні два десятиліття контроверсійні життя й творчість Віктора Петрова привертають все більше 
уваги дослідників [1-4 та ін.]. Натомість наукова спадщина вченого-універсала вивчена 
фрагментарно, в тому числі його внесок в розвиток вітчизняної археології – розробку теоретичних та 
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методологічних засад археологічної науки, вдосконалення методик польових досліджень, вивчення 
окремих проблем скіфології, трипільської культури, ранньослов’янського етногенезу, його роль як 
організатора радянської археологічної науки тощо. 

На сьогодні маловідомим залишається період перебування вченого в Москві на 
напівлегальному положенні після припинення розвідницької діяльності у Німеччині та повернення 
його до археології. В даному дослідженні на основі широкого кола джерел, деякі з яких введено до 
наукового обігу вперше, висвітлено так званий «московський період» біографії В.Петрова (1949-
1956 рр.), реконструйовано специфічні умови життя та роботи, наукові контакти з московськими та 
київськими археологами, участь в археологічних експедиціях та наукових проектах, проаналізовано 
окремі тематичні напрями наукових досліджень В.Петрова, археолога.  
Де перебував вчений від 18 квітня 1949-го – таємничого «зникнення» професора Українського 
вільного університету з квартири в Мюнхені до січня 1950 р. точно невідомо. Його перший лист з 
Москви до Києва до коханої жінки С. Зерової (удова М. Зерова) датується 29 січня 1950 р. 
Листування поновлюється лише у вересні. Дізнаємося, що В. Петров відвідував Київ, опрацьовував 
наукову літературу [5, арк. 11 зв., 26]. 

Влітку 1950 р. В. Петров прийшов в ІІМК АН СРСР (нині – Інститут археології РАН) у 
Москві і надав посвідчення про повернення з відрядження з-за кордону у справах Зовнішторгу [6; 7, 
c. 411]. В листуванні В. Петрова з С. Зеровою в вересні-жовтні висвітлено процес оформлення в штат 
інституту, яке остаточно відбулося 15 жовтня. Його, визнаного вченого, прийнято на посаду лише 
молодшого наукового співробітника. Справа в тому, що після   нібито переходу на бік ворога, 
В. Петрова позбавили всіх наукових звань, а документи, що підтверджували кваліфікацію, були 
втрачені під час війни.  

В інституті В. Петров був зарахований до сектору слов’яно-руської археології, який було 
створено з ініціативи Б. Рибакова шляхом об’єднання секторів давньоруської археології (керівник – 
М. Воронін) та слов’янського етногенезу (керівник – П. Третьяков). Тут він потоваришував із 
молодшим колегою-археологом Г. Федоровим, який згодом став відомим ученим і письменником,  
його дружиною кінорежисеркою М. Рошаль-Строєвою (після заміжжя – Рошаль-Федорова) та її 
родиною.  

У московський період учений, як і раніше, багато працював – по 11–12 годин на добу, навіть у 
святкові дні. Роботу починав о п’ятій ранку, сидячи за друкарською машинкою або лежачи на дивані 
з книжками. Активно В. Петров відвідував московські бібліотеки [5, арк. 79, 82]. Проте, літньому 
науковцю вже важко було підтримувати такий напружений темп та великі обсяги роботи, в нього 
починали боліти очі та права рука, розвинулася хвороба шлунку. В інституті він зазвичай з’являвся 
двічі на тиждень, виступав з доповідями, звітував про виконану роботу. Основним напрямком його 
інститутської наукової праці було написання узагальнюючої монографії про підсічне землеробство. 
Цю тему він започаткував ще у 1930-х рр. і уже вкотре переробляв текст. Для роботи над книгою 
обсягом до двадцяти друкованих аркушів В. Петрову надали п’ять років, термін спливав у грудні 
1955 р. [9, арк. 84–85]. Але остаточний термін завершення монографії ще неодноразово відкладався. 
11 липня 1955 р. він виголосив звітну доповідь на засіданні сектору в ІІМК АН СРСР. Виступ 
пройшов добре [9, арк. 114–114 зв.]. Провідний спеціаліст у галузі слов’яно-руської археології та 
історії П. Третьяков високо оцінив цю працю вченого. Він вважав, що робота В. Петрова уявляє 
собою майже вичерпне зведення та висвітлення даних про підсічне землеробство, переважно, Східної 
Європи. На авторитетну думку дослідника, нічого подібного ані в вітчизняній, ані в іноземній науці 
досі не було [10, c. 335]. Однак монографія «Підсічне землеробство» вийде друком лише 1968 р. в 
Києві [11].  

В Москві у Віктора Платоновича знову з’явилася можливість продовжити свій довоєнний 
науковий проект видання корпусу археологічних матеріалів культури полів поховань. Певні 
перспективи реалізації проекту В.Петров мав за сприяння окупаційної влади 1942-1943 рр. [12]. Після 
Другої світової війни в СРСР пожвавлюється інтерес археологів до цієї культури. Німеччина зазнала 
поразки у війні й тепер настав час переглянути «расову теорію» та погляди «фашистських науковців» 
на культуру полів поховань. Зарубинецькій та черняхівській культурам відводилося особливе місце в 
етногенезі слов’ян. В. Петров звернувся до директора Інституту слов’янознавства АН СРСР 
П. Третьякова й до одного з найавторитетніших в ті часи в СРСР вчених, також спеціаліста в галузі 
слов’яно-руської археології та історії Б. Рибакова (тоді був членкором АН СРСР, займав впливові 
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посади в Московському державному університеті – декан історичного факультету, проректор, 
завідувач кафедри вітчизняної історії періоду феодалізму, а з 1956 р. – директор Інститута археології 
АН СРСР тощо).  

Так В. Петров відновив роботу над своїм давнім проектом. Тепер участь у підготовці 
матеріалів повинні були взяти археологи з Києва (Д. Березовець, В. Богусевич, М. Брайчевський, 
А. Брайчевська, В. Довженок, Н. Лінка, Є. Махно, І. Самойловський), Москви (А. Амброз, 
Ю. Кухаренко, Е. Симонович, П. Третьяков, Г. Федоров), Кишинева (Е. Рикман), Смоленська 
(Є. Шмідт) та ін. В. Петров фактично виконував функцію координатора проекту, був з’єднуючою 
ланкою між Москвою та Києвом. Видання передбачалося зробити в рамках збірника «Материалы и 
исследования по археологии СССР» (МИА). Планувалося підсумувати весь відомий на той час 
зарубинецький та черняхівський археологічний матеріал – старий та новий. Так, з цього приводу 
В. Петров писав своєму молодшому товаришу, визначному українському археологу та історику 
М. Брайчевському: «Позволю себе напомнить, что Вы Михаил Юлианович, обещали для первого 
тома незамедлительно дать статью о Пастырском, карту памятников типа Луки Райковецкой, 
Пастырского. Борис Александрович (Рыбаков – В.А.), называя имена авторов, которым надлежит 
предложить для первого тома написание общей вступительной статьи (так сказать: некоторые общие, 
принципиальные соображения по поводу памятников культуры полей погребений), назвал трех лиц: 
Вас, П.Н. Третьякова и меня…» [13]. Проте, робота йшла дуже повільно, вчений  намагався 
активізувати роботу колег та залучити нових авторів [14]. 

Робота над проектом затягнулася на кілька років й том присвячений зарубинецькій культурі 
побачив світ 1959-го, а черняхівській – 1960 р. і т. д. Публікація археологічних джерел та досліджень 
мала велике значення для вирішення багатьох питань ранньослов’янського етногенезу. Правда, ім’я 
В. Петрова серед авторів чи редакторів цього проекту вже не згадується. 
Кожного року наприкінці зими В. Петров брав відрядження в інституті до Києва на один-два місяці, 
яке використовував для роботи з музейними та бібліотечними фондами, працював в архіві Інституту 
археології АН УРСР (далі – ІА АН УРСР). Влітку 1951 р. учений відмовився від своїх планів участі в 
розкопках на Нижньому Дніпрі через невизначеність організаційних моментів (московський ІІМК та 
київський ІА до останнього не могли домовитись про терміни та фінансування експедиції), а також 
через стан здоров’я (для нормального травлення йому був постійно потрібний штучний шлунковий 
сік). Замість цього – попрацював в Москві з археологічними колекціями з попередніх розкопок, а 
також взяв відпустку за власний рахунок і відвідав Київ. З липня до вересня В. Петров перебував у 
Києві гостюючи в С. Зерової [5, арк. 50]. Влітку 1952 р. він знов приїхав більш ніж на два місяці 
(кінець червня – початок вересня) [8, арк. 23, 25–25 зв.]. 

В. Петров своєї археологічної експедиції не мав і тому із задоволенням брав участь в 
польових дослідженнях на запрошення своїх колег. Це також давало можливість відвідувати Україну, 
зустрічатися та спілкуватися з українськими науковцями, бути в курсі наукових подій. До своєї 
першої післявоєнної експедиції він збирався довго та з неабияким ентузіазмом. «Но что такое 
археолог без раскопок!» – захоплено писав він С. Зеровій [8, арк. 65–65 зв.].  

Отже, у 1953 р. Віктор Платонович брав участь у роботі Скіфської степової експедиції ІІМК 
АН СРСР, що досліджувала пам’ятки скіфського часу на півдні України [15; 16]. На початку липня 
він «вирушив на південь», але не дивно, що шлях його пролягав через Київ. Тут він повинен був 
очікувати телеграму з вказівкою місця проведення експедиції (Кам’янка-Дніпровська Запорізької або 
Гаврилівка Херсонської області). За кілька тижнів В. Петров приєднався до загону експедиції у 
Великій Знам’янці. Більше місяця він насолоджувався сонцем, водами Дніпра, абрикосами, здоровим 
харчуванням, про що згодом не одноразово згадував як «абрикосово-арбузный рай» [9, арк. 10–
10 зв.]. 

Дослідження проводилися на території славнозвісного Кам’янського городища (с. Велика 
Знам’янка Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області). Археологічні роботи очолювала 
московська дослідниця скіфської та сарматської культур Н. Погребова, яка у відомому академічному 
виданні «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной 
культуры» (КСИИМК) [17, c. 94–97] одною з перших «засвітила» Віктора Петрова як радянського 
розвідника і розкрила його місцеперебуваня перед Заходом 
Так, на початку статті повідомлялося, що співробітник експедиції В.П. Петров виявив у «местной 
жительницы А. П. Асеевой» три золоті пластини (комплект для поховального ритуалу – накладки на 
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очі та губи), два глиняні сосуди («мегарська» червонолакова чаша та ліпна лощена чашка 
корчуватівського типу), три золоті пронизки, та набір скляних різнокольорових бусин. Знайдені 
В. Петровим предмети були явно не ординарними, особливо це стосується ритуальних накладок на 
обличчя небіжчика та «мегарської» чаші. За повідомленням селянки речі було знайдено під час 
видобування глини на її присадибній ділянці, яка примикала до східної частини валу акрополя. 
Проведені археологами роботи виявили залишки скіфської катакомби з рештками кісток людини та 
прикрас [17, c. 94]. 

Надалі з’ясувалося, що знахідки походили з поховання пізньоскіфського часу, яке належало 
заможній людині з високим соціальним статусом. Найближчі аналогії виявленого комплексу речей 
науковці знайшли серед інвентря мавзолею Неаполя Скіфського. Таким чином, дослідження 
поховання з валу Кам’янсього акрополя, дозволило зробити висновок про зв’язки населення 
Нижнього Подніпров’я та Криму, а також про близькість їх побуту та культури у пізньоскіфський час 
[17, c. 97]. 

У вересні В. Петров перебрався до с. Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонської 
області, яка здалася йому «глухим кутом» [8, арк. 109а зв.]. Ученого, який продовжував займатися 
дослідженням зарубинецької та черняхівської культур, найбільше цікавив саме цей час та проблема 
зміни археологічних культур. Дослідник, розглянувши матеріали розкопок на Знаменівському та 
Гаврилівському городищах, прийшов до висновку про типологічну близькість культури Нижнього 
(Знаменка, Гаврилівка, Золота Балка, Любимівка та ін.) та Середнього Подніпров’я (Зарубинці, 
Корчувате, Пилипенкова гора та ін.). В. Петров проаналізував керамічні комплекси низки пам’яток і 
прийшов до висновку, що в Середньому та Нижньому Подніпров’ї зарубинецька археологічна 
культура змінила черняхівську [18; 19]. 

У 1954 р. В. Петров був запрошений до участі у розкопках начальником Прутсько-
Дністровської археологічної експедиції ІІМК АН СРСР Г. Федоровим. Експедицію було організовано 
разом з Молдавською філією ІІМК АН СРСР та Артилерійським історичним музеєм Головного 
артилерійського управління Міністерства оборони СРСР. Роботи проводилися на території Молдавії 
та Одеської області, в районі середньої та нижньої течії Дністра й нижньої течії р. Прут. До складу 
експедиції входили: співробітники ІІМК Г. Федоров, В. Петров, Т. Равдіна та П. Бирня; представники 
Молдавської філії Г. Чеботаренко та І. Хинку; співробітник Білгород-Дністровського музею 
В. Миронов; заступник директора Артилерійського музею, полковник К. Раєвський; заступник 
директора Музею історії та реконструкції Москви М. Рабинович; група архітекторів під керівництвом 
Л. Соколова; фотографи та студенти різних московських вишів. Експедиції Г. Федорова взагалі були 
доволі представницькими та потужними, як за своїм інтелектуальним потенціалом, так і за кількістю 
робочої сили.  
Віктор Платонович очолив Лопатненський загін експедиції. Наукові зацікавлення В. Петрова та 
Г. Федорова на той час співпадали – рання історія слов’ян в тому числі й черняхівської культури. 
Г. Федоров досліджував поселення східнослов’янського племені літописних тиверців, а його 
докторська дисертація була присвячена історії населення Прутсько-Дністровського межиріччя в І тис. 
н. е. Крім того, обидва були справжніми знавцями літератури та письменниками (правда, один – 
колишній, інший – діючий) [20]. 

В. Петрову було доручено керувати дослідженням давнього селища поблизу села Лопатне 
Сусленського району Молдавської СРСР. Під час розкопок було виявлено культурні шари 
черняхівського (ІІІ–ІV ст.) та ранньослов’янського (VII–IX ст.) часів. Незважаючи на складну 
стратиграфію вчений зміг прослідкувати, що слов’янський дворівневий шар перекриває 
черняхівський по всій площі поселення. Крім того, вдалося встановити, що шар слов’янського часу, в 
наслідок будівельних робіт, «прорізав» черняхівський, в результаті чого останній зберігся 
фрагментарно. Найбільший інтерес для дослідників мали знахідки трьох залізоплавильних горнів та 
інших споруд призначених для видобування заліза з руди. Поселення було досліджено повністю [21, 
л. 123–157]. Згодом матеріали, здобуті в ході цих розкопок прислужилися Г. Федорову в його 
подальших наукових студіях та узагальненнях. 

Після розкопок весь склад експедиції переїхав до Білгород-Дністровського, де тривали 
розкопки молдавського середньовічного городища. Роботи продовжувалися до середини вересня. 
Археологи розмістилися у місцевому музеї. [9, арк. 46–47]. Результати польового сезону були доволі 
вагомі: досліджено могильник ІІ–І ст. до н. е. (Лукашівка); поселення та могильник перших століть та 
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середини І тис. н. е. (Малаешти); поселення ІІІ-X ст. (Лопатне); давньо-руське городище ІХ–ХІ ст. 
(Лукашівка); середньовічне городище Білгород-Дністровський [21, л. 157]. 

Наступного 1955 р. Прутсько-Дністровська археологічна експедиція ІІМК АН СРСР разом з 
Молдавською філією ІІМК продовжили розкопки на території Молдавії – с. Малаешти Болотинського 
району [22]. Археологи досліджували ґрунтовий могильник та селище черняхівської культури 
Малаешти. Крім того, проводилися розвідки в Болотинському, Сусловському та Оргеївському 
районах. До складу експедиції входили: співробітники ІІМК – Ф. Федоров (начальник експедиції), 
П. Бирня (заступник начальника), В. Петров (начальник загону); Г. Чеботаренко (Молдавська філія 
ІІМК); М. Романовська (Московський державний університет); В. Бейлегчи (Кишинівський 
державний університет); В. Андріанов та Г. Максименков (Ленінградське відділення ІІМК); 
З. Єфимова (Геолого-розвідувальний інститут); лаборанти та науково-технічні співробітники з 
Архітектурного інституту, фотограф [22, л. 1]. 

Під час проведення археологічних розвідок було виявлено низку пам’яток – поселення 
скіфського часу, епохи полів поховань та молдавського середньовіччя. Під час проведення польових 
робіт на селищах та могильнику було розкрито більше восьмисот квадратних метрів площі та 
досліджено тридцять дев’ять поховань [22, л. 1]. 
В. Петров працював на Малаештському могильнику ІІІ–IV – початку V ст., який був одним з 
найцікавіших некрополів черняхівської культури в Молдавії. Археологічні розкопки цього об’єкту 
дали вагомі наукові результати. Так, дослідникам вдалося встановити, що це було общинне 
кладовище на якому існував певний порядок у плануванні поховань, нагляд за могилами. Тобто – 
общинне керування поховальним культом. 

Тридцять дев’ять могил були представлені як трупопокладеннями (29), так і трупоспаленнями 
(10). В. Петров звернув увагу Г. Федорова на свої підрахунки, щодо співвідношення кремації та 
інгумації на черняхівських могильниках. Так, В. Петров, працюючи раніше з матеріалами 
Черняхівського могильника, де з 251 поховання 69 були представлені кремацією, а 182 інгумацією, 
встановив, що кількість кремацій досягає приблизно 40–50%, адже могили з трупоспаленнями були 
не глибокими та пошкоджувалися пізнішими земляними роботами та оранками. Ф. Федоров, 
дослідивши Малаештський могильник, прийшов до аналогічних результатів, що початкова кількість 
могил зроблених за обома обрядами поховання була приблизно однаковою. Отже, люди, що ховали 
своїх померлих, як за одним, так і за іншим обрядом одночасно жили на одних поселеннях, вели 
однаковий спосіб життя та мали одну матеріальну культуру. 

Археологам вдалося, завдяки знахідкам імпортних речей та місцевих виробів виготовлених за 
античними зразками, встановити зв’язки тубільного населення з античним світом. Також було 
зібрано й цікавий антропологічний матеріал. Краніологічні дослідження зроблені антропологами 
М. Велікановою та Т. Суриною, свідчили про те, що антропологічний тип з Малаештського 
могильника близький з антропологічним типом черняхівських могильників Середнього Подніпров’я 
та з давньоруськими антропологічними серіями, зокрема, з черепами чернігівських полян. Цей факт 
та археологічні матеріали дозволили Г. Федорову зробити висновок про етнічну належність 
населення Малаештського селища й, взагалі, носіїв черняхівської культури. Це призвело вченого до 
думки, що наприкінці ІІІ–IV ст. Подністров’я й, зокрема, територія Молдавії, піддавалися колонізації 
з Середнього Подніпров’я [23]. 

Завершення польового сезону 1955 р. на могильнику проходило у складних погодних умовах 
– була осінь і вже похолодало. Працювати доводилось іноді й після закінчення світлового дня, при 
світлі ліхтарів. У листі до С. Зерової В. Петров писав: «Вчера разделывали покойника до позднего 
вечера» [9, арк. 116]. 

Експедиції Г. Федорова славилися своєю волелюбною, розкутою атмосферою та тим, що в 
них брало участь багато цікавих та не ординарних людей. Про настрої, що панували тоді «в полях» 
дають уявлення такі художні твори Георгія Борисовича як «Дневная поверхность» та «Брусчатка» 
(витримали кілька видань). 

У 1955 р. В. Петров брав участь у роботі загону археологічної експедиції ІА АН УРСР під час 
розкопок Лохвицького могильника черняхівського культурного типу (розташовувався поблизу 
м. Лохвиця Полтавської області). Загоном   керував Д. Березовець, робота тривала з 21 липня до 5 
серпня 1955 р. [24]. Облаштувалися археологи на Сталінському цукрозаводі  місцеві умови були  
добрими [9, арк. 112].  
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В результаті проведеної роботи було досліджено двадцять поховань черняхівської культури 
(кремація та інгумація) та виявлено низку випадкових знахідок. Отже, розкопки могильника 
дозволили поставити питання про взаємовідносини населення Правобережжя та Лівобережжя в 
черняхівський час. Таким чином, В. Петров та Д. Березовець дійшли до висновку, що матеріальна 
культура Правобережжя та Лівобережжя Дніпра була єдиною. Утім, на думку дослідників, у межах 
культурно-територіальної типологічної спільності Лохвиця має власні місцеві особливості – 
починаючи з поховального обряду і закінчуючи одягом, що свідчить про локальні, тобто племінні 
риси. Крім того, дослідники звернули увагу й на зв’язки лохвицького населення не лише з Середнім, 
а й з Нижнім Подніпров’ям, що могли встановитися у попередній передчерняхівський період [25]. 
З 4 липня по 15 серпня 1956 р. В. Петров працював у міжнародній Радянсько-болгарській експедиції. 
Розкопки проводилися на березі річки Рось у с. Миколаївка Корсунь-Шевченківського району 
Черкаської області. Миколаївський загін експедиції складався всього з двох археологів – В. Петров 
представляв ІІМК АН СРСР, а його учениця Є. Махно ІА АН УРСР. Розкопки проводилися в 
«живописной местности, промежуточной между Шевченковским Стеблевым и Нечуй-Левицким 
Богуславом». Розкоп розташовувався прямо на березі широкої та повноводної річки. Але робота 
просувалася повільно через нестачу робочої сили, постійні дощі, холод та північний вітер. 
Незважаючи на добрі побутові умови, літнього вченого турбувало здоров’я – боліло застуджене під 
час розкопок коліно [9, арк. 176–176 зв., 178–178 зв., 180–180 зв.]. Загін В. Петрова досліджував 
селище черняхівського культурного типу. Основну увагу археолог приділив топографії, структурі 
поселень, типу й техніці домобудівництва, а також аналізу кераміки черняхівського та 
післячерняхівського часу [26]. 

Не можна обминути питання співробітництва  з органами держбезпеки В.Петрова в часи 
роботи в ІІМК АН СРСР та  ставлення до цього його наукового оточення. Звісно, його вважали 
людиною з КДБ – «генералом або генерал-майором» служби безпеки. Проте, на думку Г. Федорова 
він був людиною порядною, освіченою та досвідченим археологом [27].  Про розмови та чутки, що 
розповсюджувалися навколо особи В. Петрова в інституті, серед колег, також красномовно свідчать 
рядки, написані відомим археологом, а на той час ще молодим науковцем О. Формозовим: 
«…киевлянин В.П. Петров усердно служил окупантам   …, но в конце сороковых годов объявился в 
Москве, получил место в ИИМК и вновь занялся археологией. Очевидно, это разведчик высокого 
класса» [25, c. 77]. 

Повернення В. Петрова  в СРСР стало й поверненням його у радянську науку. В 
«московський період» його можна визначити як ученого «другого плану» в персональній ієрархії 
наукового співтовариства СРСР, інтелектуал знаходився «у тіні» своїх більш відомих та успішних 
колег. В. Петров  зосередився  на проблемах зарубинецької та черняхівської культур, намагався 
реалізувати свій довоєнний проект публікації зводу пам’яток культури полів поховань. Науковець 
відновив   практику польових археологічних досліджень в складі як московських, так і київських 
інституцій, мав великі можливості по опрацюванню столичних архівних, музейних та бібліотечних 
фондів. 

Весь час перебування у Москві В. Петров не полишав думки про повернення в Київ, з 
приводу чого ще навесні 1952 р. почав шукати зближення зі своїм старим приятелем М. Рильським і 
вести переговори про можливу структурну перебудову Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнографії АН УРСР. Він сподівався на поновлення його на довоєнній посаді 
директора Інституту (або хоча б відділу) етнографії. В той же час науковець вів боротьбу за 
підтвердження його вченого ступеня доктора філологічних наук та статусу дійсного члена АН УРСР, 
що дозволило б вирішити багато життєвих проблем. Повернення на Батьківщину, в Київ стало 
можливим лише 1956 року і відкрило можливості для легітимізації В.Петрова як вченого та 
презентації його наукових здобутків, завершення основних монографічних праць та наукових 
проектів. Останній, «київський період» життя вченого був і надалі пов'язаний з археологією, 
визначний вчений працював в ІА АН УРСР і формально виконував обов’язки завідуючого Науковим 
архівом ІА. 
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SUMMARY 

 
In the article is reconstructed the “Moscow period” of creative biography of outstanding Ukrainian 
humanitarian intellectual Viktor Platonovich Petrov. This deducation is based on little known archival 
materials and published sources. The Moscow period in the life of V. Petrov was the adaptation to a “normal 
life” after intelligence mission and extremely fruitful period in his scientific investigations. V. Petrov had 
finished his long-term work over monograph “Podsechnoe zemledelie” (1968), actively took part in the field 
archaeological investigations, worked over the publication of collection of monuments of the funeral fields 
etc. This was the significant contribution to various scientific problems. 
 

 
Л.О. ЦИБУЛЕНКО, А.Ю. ТВЕРДОВСЬКИЙ 

 
ТРАНСФОРМАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У 1921 – 1923 рр.  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ХЕРСОНЩИНИ) 

 
 Ефективність системи соціального забезпечення та її спроможність долати соціальні 
проблеми  є одним із найважливіших показників дієспроможності держави. Вивчення і врахування 
історичного досвіду боротьби з кризовими соціальними явищами може сприяти віднайденню 
ефективного механізму їхнього вирішення в умовах сучасної України, уникненню помилок, 
запобіганню небажаних політичних і соціальних експериментів. 
 Дослідження становлення та функціонування системи соціального забезпечення в Україні 
1920-х рр. є нагальною проблемою сучасної історіографії. Одним із перших спеціальних досліджень 
радянської соціальної політики 1920-х рр. є робота В.Г. Шарпатого [1]. Предметом вказаного 
наукового дослідження є система соціального забезпечення в радянській Україні впродовж 1919 – 
1939 рр. У процесі вивчення проблеми істориком висвітлені особливості здійснення матеріально-
побутового забезпечення червоноармійців, комуністів та членів їх родин, інвалідів війни, біженців, 
«жертв контрреволюції», організаційні засади запровадження державних форм соціального 
страхування, розвиток громадської взаємодопомоги та кооперації інвалідів. О.А. Мельничук, у 
своєму дисертаційному дослідженні, розкриває різні аспекти діяльності органів соціального 
страхування в Україні 1920 – 1930 рр. [2]. О.М. Мовчан розглядає проблеми працевлаштування, 
страхування, медичного обслуговування робітників УСРР у 1920-х рр., котрі висвітлюються у 
контексті історії повсякденного життя [3]. Регіональний матеріал у зазначених роботах 
представлений вибірково, що відкриває перспективи для дослідження із урахуванням місцевої 
специфіки. 
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 Джерельною базою для висвітлення даної проблеми стали матеріали справ, які зберігаються у 
Державному архіві Херсонської області (Фонди: Р. – 458, Р. – 459). 
Метою статті є дослідження та аналіз трансформації і функціонування радянської системи 
соціального забезпечення на Херсонщині у 1921 – 1923 рр. 
Хронологічні межі наукового дослідження охоплюють період голоду 1921 – 1923 рр., котрий вразив 
переважно південні губернії України, та початковий етап впровадження НЕПу. 
В українській історичній науці вперше проводиться дослідження, присвячене трансформації та 
функціонуванню радянської системи соціального забезпечення на Херсонщині у 1921 – 1923 рр. У 
науковий обіг вперше вводиться ряд джерел ДАХО, що доводить беззаперечну новизну статті. 
 Початок становлення радянської системи соціального забезпечення на Херсонщині припадає 
на добу «військового комунізму». Херсонський відділ соціального забезпечення був створений при 
повітовій раді робітничих, селянських і червоноармійських депутатів у 1920 р. і почав функціонувати 
з першої половини лютого того ж року [4, арк. 79]. Він займався соціальним забезпеченням населення 
і керував діяльністю волосних пунктів соціального забезпечення [4, арк. 23, 79; 5, арк. 2-11]. 
Херсонський повітовий собез підпорядковувався Миколаївському, а з 1922 р., у зв’язку із 
перенесенням губернського центру до Одеси – Одеському губернському відділу соціального 
забезпечення, а у травні – червні 1923 р. був реорганізований в окружний відділ соціального 
забезпечення у зв’язку з територіальною реформою (ліквідацією повітів і створенням округів, 
перейменуванням волостей у райони) [6, арк. 19-20] згідно постанови ВУЦВКу від 7 березня 1923 р. 
[7, арк. 94]. 
 Перехід до НЕПу, що ознаменував крах більшовицьких сподівань на світову революцію, 
започаткував другий період в історії радянської соціальної політики [2, с. 17]. Проголошення НЕПу 
означало усунення «військово-комуністичних» методів управління економікою та створення 
елементів ринкових відносин зі збереженням принципу державного регулювання ключових галузей 
народного господарства. Влітку 1921 р. відбулося обговорення основих принципів функціонування 
собезу в умовах НЕПу [1, с. 17]. Відбулося розмежування функцій між Народним комісаріатом 
соціального забезпечення (далі – Наркомсобез, НКСЗ), Наркомосом, Наркомпраці, 
Наркомохоронздоров’я [8, арк. 48]. Висувалися пропозиції щодо скорочення чисельності штату 
собезу, робилися спроби уніфікації системи діловодства [9, арк. 51, 74, 80]. Якщо у добу «військового 
комунізму» за відсутністю постійних і своєчасних наказів, постанов, вказівок, інструкцій від 
Наркомсобезу УСРР через проблеми зв’язку місцеві органи соціального забезпечення іноді вдавалися 
до використання нормативно-правових актів НКСЗ РСФРР [4, арк. 98; 5, арк. 3], то у 1921 – 1923 рр. 
з’являються накази та обіжники НКСЗ УСРР, які інформували про те, що без попередньої ратифікації 
НКСЗ УСРР всі постанови та розпорядження НКСЗ РСФРР можуть мати лише інформаційний 
характер [5, арк. 28; 9, арк. 44].  Розширилися повноваження місцевих органів собезу. Проте 
паралельно з децентралізацією відносин між відомствами спостерігалося перекладання тягаря 
соціального забезпечення на місцевий бюджет [10, арк. 79]. Так, у вересні 1923 р. Президія ВУЦВКу 
констатувала «абсолютну нестачу коштів», що виділяються органам собезу з місцевого бюджету [11, 
арк. 30]. Зокрема  в Одеській губернії з кошторису 1923 р. на потреби соціального забезпечення було 
виділено всього 3,2%, а у багатьох українських губерніях цей показник не перевищував 2% [12, арк. 
3]. Тобто, кошти на соціальне забезпечення виділялися державою за залишковим принципом. 
 Однак головною ознакою трансформації системи соціального забезпечення була поява якісно 
нових для радянської держави форм допомоги населенню: громадської, кооперативної [9, арк. 91; 13, 
арк. 44; 14, арк. 162] та державного страхування [9, арк. 58, 59]. 
 Нова економічна політика поряд із позитивними явищами в економіці поглибила соціальну 
нерівність і тому вимагала насамперед матеріальної підтримки робітників та службовців, які 
становили соціальну опору режиму. Соціальне забезпечення, реалізоване через надання адресної 
допомоги, виявилося непосильним для радянської держави. Тому владна партія прийняла  рішення 
про побудову соціального захисту на принципах соціального страхування. У більшовицькій доктрині 
суспільного розвитку соціальне страхування розглядалося  як буржуазний і тимчасовий інститут 
соціального захисту [2, с. 14-18]. Вважалося, що «самостійним соціальне страхування може бути 
лише в капіталістичних країнах, де воно виступає могутьою зброєю класової боротьби в руках 
пролетаріату». Тому соцстрах початково організовувався в рамках НКСЗ [15, с. 238-244]. 
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 Система органів соціального страхування в Україні будувалася за територіальним принципом. 
Страховими органами на місцях виступали страхові каси, страхові пункти та страхові уповноважені 
[2, с. 19]. Безпосереднє керівництво здійнювало Головне управління соціального страхування, котре 
входило до структури НКСЗ, а з січня 1923 р. передане до Наркомпраці УСРР [16, арк. 23]. 
Підготовчу роботу із запровадження соціального страхування в Україні було розпочато наприкінці 
1921 – на початку 1922 р. [2, с. 20]. У Миколаївській губернії постанова про впровадження соцстраху 
набувала чинності з 1 грудня 1921 р. [9, арк. 58]. 
 Основоположним принципом, що визначав  радянську фінансову систему соціального 
страхування, було покладення усіх витрат із соціальних виплат на підприємців та державу без права 
стягнення страхових внесків із найманих працівників. Окрім того, установлюючи пільгові страхові 
тарифи для підприємств державної форми власності, влада намагалася перекласти основний 
фінансовий тягар на приватні підприємства: у той час як державні підприємства вносили 5 % внесок 
до фонду соцстраху, приватні мали сплачувати 10 % [9, арк. 58, 59]. Отже, соціальне страхування 
мало класовий характер і було пристосуванням соціальної політики радянської держави до нових 
політичних та соціально-економічних умов. 
 Наступним виявом спроб вивести державну систему соціального забезпечення з кризи було 
створення підприємств, майстерень, трудових артілей, котрі входили до мережі кооперації органів 
собезу, що функціонувала на принципі самоокупності [9, арк. 91]. У 1921 – 1923 рр. відбувається 
господарське розростання собезу, який мав право на пільгові умови оренди підприємств [17, арк. 2], 
що виражалося зокрема у звільненні від натурального податку, у тому випадку, якщо на підприємстві 
працювали його підопічні [13, арк. 48]. У такий спосіб собез через нестачу коштів переводив частину 
контингенту на самозабезпечення [14, арк. 162]. Так, при Херсонському собезі 13 липня 1923 р. було 
створене Бюро кооперації інвалідів війни, праці та підопічних собезу. 12 липня того ж року 
організовано першу у Херсоні артіль інвалідів «Праця інваліда», 14 липня – кондитерську артіль для 
інвалідів «Інвалід-кооператор», 12 серпня – пекарну артіль інвалідів «Скалічений воїн», 14 серпня – 
артіль хлопчиків-інвалідів «Власна праця». На момент їхнього створення в артілях було зайнято 34 
інваліди [6, арк. 20 зв.]. Держава сприяла формуванню першопочаткового фонду кооперації собезу [9, 
арк. 91], надаючи асигнування та позики [6, арк. 20 зв.]. Проте із часом між собезом і його 
кооперативною мережею починають виникати конфлікти за джерела поповнення бюджету [14, арк. 
4]. Тобто інвалідна кооперація, яка виникла у якості складової собезу, не маючи належної фінансової 
підтримки, поступово набувала автономного статусу. 
 НЕП також спричинила появу громадських форм соціальної взаємодопомоги. На основі 
постанови РНК «Про організацію комітетів взаємодопомоги на селі» від 23 грудня 1921 р. у січні 
1922 р. було видано обіжник, де йшлося про необхідність створення громадських форм 
взаємодопомоги селянства, становлення яких покладалося на різні органи радянсько-компартійної 
системи: волвиконкоми, волпарткоми, волсобези, комнезаможі, відділи праці, комітети народосвіти, 
політпросвіти. Діяльність волосних органів у цьому напрямку мала контролюватися шляхом 
регулярної звітності перед повітовими, а повітових – перед губернськими установами. Інструкторами 
проводилася активна агітаційна компанія та роз’яснювальна робота у селянському середовищі про 
діяльність комітетів взаємодопомоги [18, арк. 43-43 зв.; 19, арк. 8]. 
 Проте на практиці організація громадських форм допомоги відбувалася дуже повільно і часто 
мала лише формальний характер [13, арк. 44]. Так, станом на жовтень 1922 р. у Херсонському повіті 
було 34 волосних і 32 селянських комітетів взаємодопомоги [6, арк. 19 зв.]. Але, незважаючи на те, 
що основними мотиваційними чинниками впровадження громадських форм взаємодопомоги були 
нестача державних ресурсів та голод [18, арк. 43-43 зв.; 19, арк. 8], реально вони не могли впоратися з 
покладеними на них функціями. Адже у більшості випадків кошти на організацію їдалень для 
голодуючих при волосних та сільських комітетах взаємодопомоги не надходили [20, арк. 46], а 
відомості про діяльність комітетів взаємодопомоги в умовах голоду з окремих волостей взагалі 
відсутні [6, арк. 19 зв.]. Внаслідок цього виникла потреба у створенні власного земельного та 
посівного фонду для комітетів взаємодопомоги [21, арк. 18], котрий, значною мірою, формувався за 
участі комнезамів (КНС) шляхом розкулачення та перерозподілу ресурсів [19, арк. 11]. Це свідчить 
про ситуацію аналогічну з мережею інвалідної кооперації. 
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 Отже, у 1921 – 1923 рр. формувалася комбінована система соціального забезпечення: 
державна (собез і соцстрах), кооперативна (інвалідна кооперація) та громадська (комітети 
взаємодопомоги). 
 Незважаючи на реформування системи соціального забезпечення головною проблемою 
залишалося недостатнє фінансування з боку державного і місцевого бюджету, що не могло 
задовольнити запитів на соціальну допомогу [22, арк. 26]. Цю проблему намагалися вирішити у двох 
напрямках: розширенням джерел прибутків [23, арк. 2; 24, арк. 1, 35], зміцненням господарської бази 
собезу – з одного боку [13, арк. 13; 25, арк. 16, 34], та зменшенням чисельності підопічних – з іншого 
[9, арк. 83]. 
 У добу «військового комунізму» матеріальна база радянських органів соціального 
забезпечення, значною мірою, формувалася під час ліквідації та націоналізації дореволюційних 
установ соціального захисту. Не менш важливими джерелами живлення собезу були розверстка та 
перерозподіл ресурсів, встановлення «опіки» над майном померлих [4, арк. 79, 86, 88, 98,]. З 
переходом до НЕПу відбувається суттєве розширення джерел поповнення бюджету собезу, до фонду 
якого надходило відсоткове відрахування з продовольчого податку [9, арк. 83]; «безгосподарське 
майно», конфісковане у порядку судових рішень, з котрим собез міг проводити торговельні, орендні 
та обмінні операції [24, арк. 1, 10, 35; 25, арк. 34; 26, арк. 71]; конфісковані цінні папери, грошові 
знаки, дорогоцінні метали, коштовності, ювелірні вироби [23, арк. 2]; 10 % від усіх конфіскованих 
контрабандних товарів [9, арк. 68]; 10 % відрахування від вартості посилок [14, арк. 73]; кошти від 
штрафів за «невірні свідчення, що порушують роботу собезу» [27, арк. 96], 50% прибутків від 
продажу лотерейних квитків «Лотерея НКСЗ» [28, арк. 9, 25]. У жовтні 1923 р. Херсонський собез 
мав у своєму розпорядженні земельні, городні, присадибні угіддя [9, арк. 41]; користувався взятим у 
1,5-річну оренду вітряком та сам здавав в орендну експлуатацію гончарну майстерню [6, арк. 19 зв.]. 
Комерціалізація діяльності собезу, що мала підтримку з боку держави, була не просто вимушеним 
кроком, а передусім спробою подолання кризи інституту соціальної допомоги. 
 Другим напрямком вирішення проблеми нестачі коштів вважалася загальна перереєстрація 
родин червоноармійців – однієї з найпріоритетніших груп підопічних собезу, вияв державної 
«турботи» про яку детермінувала війна [5, арк. 36, 37]. Перереєстрація, проголошувана наказом 
Раднаркому УСРР від 13 вересня 1921 р., мала зменшити їхню чисельність: «... всі родини 
демобілізованих червоноармійців..., які повернулися зі служби і прожили вдома два місяці, а також 
всі родини червоноармійців, матеріальне становище котрих покращилося в умовах НЕПу, знімаються 
з червоноармійського пайка» [23, арк. 4]. Хоча у січні того ж року в обіжнику Миколаївському 
губсобезу йшлося про те, що «часткова демобілізація ЧА не може слугувати причиною до 
послаблення діяльності відділу червоноармійського пайка...» [29, арк. 3]. Проте, насправді, у зв’язку 
зі змінами віськово-політичної кон’юнктури, тенденція зменшення чисельності опікуваних собезом 
червоноармійців прослідковується ще з квітня 1921 р., коли вийшов обіжник, де нагадувалося, що «... 
військовослужбовці, які перебувають в ЧА не по мобілізації, правом на грошові виплати, картку 
«червоної зірки» та інші пільги не користуються» [5, арк. 11]. Ця ж лінія прослідковується й у 
травневому обіжнику: «... родинам демобілізованих, у яких сплив двомісячний термін, припинити 
видачу пайка та всіх видів забезпечення» [5. арк. 7]. Паралельно з процесом перереєстрації, згідно з 
постановою РНК УСРР від 23 вересня 1921 р., родинам демобілізованих червоноармійців у селах 
відводилася земля, щоб вони мали можливість самозабезпечення [9, арк. 69]. 
 Зокрема для координації перереєстрації червоноармійських родин у жовтні 1921 р. було 
створено Центральну комісію допомоги хворим, пораненим та демобілізованим червоноармійцям [23, 
арк. 6]. Якщо у жовтні 1921 р. загалом на Херсонщині було 3738 зареєстрованих червоноармійських 
родин [22, арк. 26 зв.], то у жовтні 1923 р. у наслідок перереєстрації на обліку нараховувалося 1865 
(696 у місті та 1169 по повіту) [6, арк. 19 зв.], тобто у 2 рази менше. Таким чином, чисельність 
підопічних собезу залежала від військово-політичної ситуації та економічних можливостей держави. 
 Виснажливий голод 1921 – 1923 рр., що вразив переважно південні губернії України, 
негативно впливав на функціонування всієї системи соціального забезпечення, ще більше посилив 
навантаження на місцеві органи собезу. На Херсонщині ситуація виглядала наступним чином: не 
дивлячись на те, що ще 6 грудня 1921 р. Херсонський повіт Миколаївської губернії, у котрому, 
голодувало 7 волостей [30, с. 183], був визнаний голодуючим, ВЦВК чинив всілякі перепони для 
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надання місцевості цього статусу [31, с. 117], і протягом листопада – грудня 1921 р. з Миколаївської 
губерній продовжувався вивіз продовольства до Поволжя [32, с. 55]. 
 У березні 1922 р. у Херсонському повіті було 154 567 голодуючих, з яких діти становили – 
67 999, тобто 44%. У місті за офіційною статистикою голодувало 13 954 осіб, 4836 з яких – діти [33, с. 
100], тобто 35%. Передбачалося, що Центральна комісія допомоги голодуючим (ЦКДопгол) зможе 
забезпечити їжею 60 – 70 % від загальної кількості голодуючих [34, с. 145]. На практиці ж вийшло, 
що у вересні 1922 р. у Херсонському повіті діяло 4 харчових пункти для дорослих та 43 для дітей, де 
разом годувалося лише 28 924 особи з понад 150 тис. нужденних [30, с. 182], тобто лише п’ята 
частина.  

 Загалом існувало дві форми допомоги постраждалим: громадське харчування і продовольче 
постачання та відновлення сільськогосподарської галузі. А пріоритетними для надання допомоги 
були наступні категорії населення: інваліди війни та праці, родини червоноармійців, незаможне 
селянство, безпритульні діти, безробітні [35, с. 178-179]. Відсоток останніх в умовах голоду значно 
збільшився: на біржі праці у м. Херсоні станом на 1 лютого 1922 р. було зареєстровано 10 тис. 
безробітних, що становило 70 % від загальної кількості членів профсоюзів [33, с. 100], які мали 
першочергове право на соціальну допомогу [18, арк. 22]. Спостерігалася тенденція міграції 
кваліфікованих робітників  з Херсона до великих міст [33, с. 100], адже за інструкцією НКСЗ «Про 
організацію допомоги безробітним у голодуючих губерніях», підписаною Корнєвим, «їдальні 
організовувалися виключно у промислових центрах, де малися компактні маси кваліфікованих 
безробітних» [18, арк. 22]. Але з іншого боку, внаслідок внутрішніх міграцій, у Херсоні постійно 
збільшувалася чисельність голодуючих безробітних та бідняків [36, арк. 24]. Собезом 
організовувалися «будинки очікуванння» для мігрантів, які проїздили через Херсон. При них мали 
функціонувати їдальні. Однак у таких «установах» особа не могла перебувати більше кількох діб. 
Через наплив голодуючих інвалідів до міста притулки для останніх підлягали розширенню [18, арк. 
25]. Проте, не маючи належних ресурсів для їхнього утримання, собез всіляко намагався обмежити 
міжміське і внутрішньоповітове пересування цього соціально незахищеного та непрацездатного 
елементу [4, арк. 69]. Окрім того, всі види тимчасових гуртожитів, їдалень, харчових пунктів мали 
організовуватися за рахунок місцевих коштів. Собез приймав участь в їхньому створенні, а 
утримання намагався перекласти на інші відомства та установи. До того ж, форми допомоги мали 
виключно натуральний характер [18, арк. 22, 25]. 
 Голод деструктивно позначився навіть на матеріальному забезпеченні червоноармійців. 
Наркомпрод скасував продовольче постачання їхніх родин. 3 грудня 1921 р. він підтвердив своє 
рішення відповідним обіжником до продкомгубів, де зазначалося: «Постачання родин 
червоноармійців непередбачено. Терміново призупинити будь-яку видачу продуктів для цієї мети» 
[37, с. 37]. Проте такий стан речей міг викликати невдоволення в армії. Тому вже 30 грудня 1921 р. до 
Миколаївського губсобезу надійшов «Обіжник № 41», у якому йшлося про те, що Наркомпродом для 
губернії заброньовано 9000 пудів зерна для розподілу пайків серед сімей червоноармійців. Але ця 
цифра не могла охопити всі родини вояків ЧА [9, арк. 42]. 
 Ситуація у волостях була ще гіршою: на обслуговування сільського контингенту 
катастрофічно бракувало ресурсів, через що громадські форми взаємодопомоги фактично бездіяли [6, 
арк. 19 зв.]. Вважалося, що селянська місцевість має більше можливостей для самозабезпечення [38, 
арк. 160]. Проте відомі випадки організації собезом спільно з селянськими комітетами допомоги 
голодуючим їдалень та «кухонь» в окремих волостях Херсонщини, які були призначені для 
харчування червоноармійців, інвалідів та дітей [36, арк. 104]. 
 У документації собезу містяться відомості про зростання рівня безпритульності, 
бездоглядності та смертності дитячого населення під час голоду на Херсонщині [18, арк. 51]. Більше 
всього дітей гинуло у віці до 5 – 6 років [39, с. 203]. Притулки були переповненими [18, арк. 51]: у 
1921 р. налічувалося близько 1500 безпритульних дітей, яких не могли розмістити у дитячих 
будинках [22, арк. 26 зв.]. У них, за відомостями Наркомохоронздоров’я, смертність серед немовлят 
становила 77 – 86 %, а 57 % дітей були виснажені голодом [40, с. 186-187]. Народобраз проводив 
розвантаження дитячих притулків, перевозячи дітей до врожайних губерній. Так навесні 1922 р. із 
Херсона було вивезено 80 дітей до Чернігівської губернії [41, с. 128]. 
 Загалом, сальдо природного приросту населення на Херсонщині було від’ємним: за перші 
чотири місяці 1922 р. народилося 164, а померло 3722 особи. На 100 новонароджених припадало 3,5 
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тис. смертельних випадків. У Херсонському повіті лише за три місяці максимального голоду 
(травень, червень, липень) у 1922 р. населення зменшилося більш ніж на 8 % по відношенню до 1920 
р. [42, с. 202]. Станом на вересень 1922 р. у повіті від голоду померло 18 943 людини, з яких 10 454 
дорослих та 8489 дитини [30, с. 181]. По місту у 1922 р. з 3600 осіб, які отримали медичну допомогу, 
померло 53 % [42, с. 202]. 
 Показники смертності серед населення свідчать про те, що Херсонський собез не міг надати 
реальну допомогу голодуючим, оскільки затримувалися перекази коштів та надходження 
продовольчого постачання до його фонду, а фінвідділ відмовляв у грошовій допомозі. У лютому 1922 
р. Херсонський повітовий відділ соціального забезпечення просив Миколаївський губсобез про 
клопотання щодо збільшення фінансування шляхом тиску через губвиконком на фінвідділ та 
продком м. Херсона [36, арк. 24-24 зв.]. У таких умовах діяльність Херсонського собезу 
спрямовувалася на контроль перебігу посівної компанії [13, арк. 16] та збільшення грошових фондів 
на допомогу голодуючим [13, арк. 43; 18, арк. 29], відкриття продскладу при повітовому собезі [10, 
арк. 57]. Отже, система соціального забезпечення намагалася дбати не про досягнення належного 
рівня добробуту підопічних, а про збереження їхнього життя. 
 Важливим проблемним питанням соціальної історії, яке залишається «білою плямою» в 
українській історичній науці, є взаємодія радянського й іноземного інститутів соціальної допомоги, 
які роглядалися окремо у дослідженнях вітчизняних істориків, що є методологічно невиправданим. 
Соціальні системи потребують діалектичного підходу, оскільки, на переконання сучасних 
джерелознавців, становлять багатовекторні системи з поліваріантними взаємодіями [43, с. 150]. Адже 
жодна соціальна система не може бути ізольованою, функціонувати без взаємодії з іншими 
системами. 
 Не зважаючи на перешкоди з боку ЦК РКП(б) з метою зосередження допомоги у РСФРР [44, 
с. 102-103] у 1922 – 1923 рр. ряду іноземних благочинних організацій із допомоги голодуючим (АРА, 
Джойнт, місія Нансена та ін.) вдалося розгорнути свою діяльність на півдні України [45, с. 191-192;], 
у тому числі і на Херсонщині. 
 Між Всеукраїнским єврейським громадським комітетом, котрий розпочав свою діяльність з 20 
серпня 1920 р. у напрямку допомоги єврейським колоніям півдня [46], та НКСЗ 29 вересня 1921 р. 
було підписано «угоду про взаємодію у центрі та на місцях». Одним із пунктів зазначалося: 
«Всеукрєвгромадком надає у розпорядження НКСЗ частину харчів і матеріалів, які він отримує з-за 
кордону, необхідних для забезпечення... постраждалих, що знаходяться під опікою НКСЗ і місцевих 
органів» [18, арк. 5]. Отже, радянський собез мав змогу розподіляти частину іноземної гуманітарної 
допомоги серед свого контингенту.  Циркулярний лист ВУЦВК Миколаївському Губвиконкому від 
22 січня 1922 р. дозволяє прослідкувати цю, хоч опосередковану, але взаємодію двох систем у 
динаміці: «Згідно повідомлення НКВС ви часто вимагаєте від Євгромадкому видавати вам речі з його 
складу... єврейський громадський комітет... отримує свої ресурси переважно від американських, 
канадських та ін. закордонних жертвувачів... такі примусові видачі зі складів речей можуть 
покликати за собою... недовіру до радянської влади і зрив справи допомоги погромленим. ВУЦВК 
пропонує не використовувати речі, що знаходяться у підпорядкуванні Євгромадкому» [13, арк. 6]. 
Окрім того, деякі аспекти діяльності АРА і місії Нансена у м. Херсоні та повіті фіксуються у 
документації Херсонського собезу [36, арк. 237, 238]. Про реальну недієздатність радянської системи 
соціального забезпечення в умовах голоду свідчить доповідна записка Золотобалківського волосного 
комітету селянської взаємодопомоги від 19 вересня 1922 р.: «... у серпні місяці у волості 
функціонували три їдальні «Ара» на 350 дітей та 330 дорослих. У волосному комітеті 
взаємодопомоги їдалень немає і засоби для надання допомоги голодуючим не отримуються...» [20, 
арк. 46].  
 Таким чином, функціонування радянської системи соціального забезпечення на Херсонщині у 
1921 – 1923 рр. зумовлювалося двома основними чинниками: впровадженням НЕПу та голодом у 
південних губерніях УСРР. НЕП зумовила трансформацію всієї системи соціального забезпечення, 
комерціалізацію діяльності та розширення джерел прибутків собезу, появу нових організаційних 
форм соціальної допомоги, що було спробою подолати кризу соціального забезпечення населення.  
Голод деструктивно позначився на роботі собезу, який не міг надати реальну допомогу голодуючим, 
що виражалося у високій смертності населення та залученні діяльності іноземних благочинних місій, 
з якими радянський інститут соціальної допомоги опосередковано взаємодіяв: мав змогу розподіляти 
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частину закордонної гуманітарної допомоги серед свого контингенту. В умовах катастрофічної 
нестачі коштів та голоду радянська система соціального забезпечення намагалася дбати не про 
підвищення прожиткового мінімуму чи досягнення належного рівня добробуту, а про збереження 
життя населення. 
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SUMMARY 
 The article deals with the investigation and analysis of the process of transformation and the 
functioning of the system of cosial security in 1921 – 1923 in the region of Kherson. A number of sources 
from the funds of the State Archives of Kherson region that cover the activities of the Soviet security in the 
conditions of the intruduction of the NEP and the famine of 1921 – 1923 in the southern province of 
Ukraine, are introduced for the first time to the scientific use. 

Л.А.САВЕНОК  
СУЧАСНИЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ СТАТУС  

КРИМСЬКИХ КАРАЇМІВ 
 

Сучасна етнологія в термін «караїми» вкладає два значення: прибічники караїмізму – однієї з 
течій іудаїзму та етноконфесійна група [1,с.102]. Власне кажучи, вже у цій двоїстості і міститься 
проблема, оскільки неоднозначність терміну вимагає відповідного політико-правового тлумачення 
кожної складової караїмів. У даній статті йдеться про синтетичне розуміння терміну – кримських 
караїмів як конфесійної та етнічної групи. 

Автору у 2011 р. вдалося оприлюднити свої погляди на існуючі в літературі концепції щодо 
походження кримських караїмів [2], причому з того часу ситуація в історіографії даного питання мало 
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змінилася. Абсолютна більшість вчених зосереджують свою увагу на контраверсійних версіях 
походження кримських караїмів, залишаючи поза увагою питання їх політико-правового статусу. 2011 р. 
вийшла друком фундаментальна монографія спеціаліста з кримської  іудаїстики М.Б.Кизилова, в якій у 
спеціальному розділі Караїми» аналізується історія розвитку і поширення караїмізму у 
ранньосередньовічний період, проблеми появи караїмів у Криму, їх розселення там, структура і 
правовий статус громади в середні віки та нові часи, ставлення до інших етносів, побут та звичаї [3, с. 
91-172]. Проте проблема політико-правового статусу сучасних кримських караїмів залишилася поза 
увагою автора. 

Отже, виходячи з вище сказаного метою розвідки є визначення сучасного політико-правового 
статусу кримських караїмів як конфесійної й етнічної спільноти у контексті сучасної етнополітичної 
ситуації в Україні. 

Етнічною батьківщиною кримських караїмів, цілком природно і безсумнівно, є Крим. З цим 
пов’язані і корінні проблеми визначення сучасних статусу цієї етноконфесійної групи. Наголосимо, що в 
розумінні геополітичного трактування етнополітологія не виробила загальноприйнятий інструментарій, 
проте деякі речі можна проаналізувати. 

Справа в тому, що  міжнародне право під корінними народами розуміє насамперед ті етноси, які 
ведуть традиційний спосіб життя і від збереження якого залежить їх існування як окремої 
етносоціальної групи, відмінної від більшості населення даної держави, – скажімо, ескімоси та алеути в 
Арктиці.  

Існують три різні підходи до проблеми визначення корінних народів, що відбилися відповідно у 
документах ООН, Міжнародної організації праці і Світового банку. Так, практика ООН виходе з того, 
що «корінні народи, спільноти і нації є такими, якщо, будучи історично неперервними з суспільствами, 
що існували на їхній території до вторгнення та колонізації, усвідомлюють себе відмінними від інших 
груп цих суспільств, що панують тепер на цих територіях… Вони становлять у даний час не домінуючі 
групи суспільства і намагаються зберегти, розвинути та передати майбутнім поколінням свої спадкоємні 
території…» [4, с.356]. Зрозуміло, що під таке визначення кримські караїми не підпадають – переважна 
їх частина мешкала в містах (Феодосія, Євпаторія, Мангуп, Армянськ) і лише незначна – в селах. Так, у 
1921 р., скажімо, з 5,6 тис. караїмів в селах мешкав лише 321, тобто 6% - в Євпаторійському районі 115, 
Симферопольському – 100, Феодосійському – 24 і т. п. [5, с. 96,100]. Власне караїмським може 
вважатися лише Чуфут-Кале, але по-перше, караїми складали більшість серед його мешканців у 16-18 
ст., а місто існувало з 6 ст. [6, с.4-39], і по-друге, воно входить до Бахчисарайського історико-
культурного заповідника, де зберігається практично поруч пам’ятники багатьох народів. Та й на самому 
Чуфут-Кале  є чудові пам’ятники кримських татар – достатньо згадати мавзолей (дюрбе) Джаніке-
ханим. Інакше кажучи, визначення ООН містить потенційно обмежений та суперечливий погляд на 
корінні народи, бо не враховує різноманітності потенційно корінних народів і ґрунтується лише на 
«історичній неперервності із суспільствами, які існували на їх території до вторгнення та колонізації». 
Принаймні караїми не підходять до такого визначення і, по-друге, з корінних (чи у правових 
координатах потенційно корінних) народів під це визначення, очевидно, підходять кримські татари. 
Правове визначення Міжнародної організації праці (МОП) ґрунтується на більш широких історичних 
засадах. Так, Конвенція МОП 1989 р. поширюється на «народи у незалежних країнах, які розглядаються 
як корінні тому, що вони є нащадками тих, хто мешкав у країні або в географічній області, частиною 
якої є дана країна, в період її завоювання або колонізації чи в період встановлення існуючих державних 
кордонів, і які, незалежно від їхнього правового становища, зберігають деякі або всі свої соціальні, 
економічні, культурні та політичні інститути» [7]. Очевидно, що під таке визначення караїми 
підпадають. 

Світовий банк сприйняв функціональний погляд на корінні народи. Так, у директивній резолюції 
банку № 169 від 27.06.1989 р. зазначено, що «термін «корінні народи», «корінні етнічні меншини», 
«племінні групи» та «визначені племена» характеризують групи із соціальною та культурною 
ідентичністю, на відміну від домінуючого суспільства, яке в процесі розвитку робить їх становище 
вразливим та несприятливим. Для цілей названої директиви «корінні народи» - термін, що має 
вживатися з посиланням на ці групи» [8, с. 357]. Світовий банк для визначення об’єктів допомоги 
зазначає, що, «оскільки існують різні тексти і контексти, що постійно змінюються, в яких 
ідентифікуються корінні народи, жодне з визначень цих народів не може охопити їх різноманітності… 
Корінні народи можуть бути ідентифіковані в особливих географічних районах за наявністю різних 
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рівнів таких характеристик: а). близька належність до спадкоємних територій та природних ресурсів у 
цих районах; б). самоідентифікація та ідентифікація інших як членів відмінної культурної мови; в). 
корінна мова, що часто-густо відрізняється від національної мови; г). наявність звичаєвих та політичних 
інститутів; д). первісно матеріально орієнтоване виробництво» [8, с. 357]. Очевидно, що сучасні 
кримські караїми не підходять до цього визначення, передусім через втрату етнолекту – своєї мови.  
В 2007 р. Генасамблея ООН (резолюція 61/295 від 13.09.2007) прийняла Декларацію ООН про права 
корінних народів [9], проте чіткого законодавчого визначення змісту цієї категорії не подано. Очевидно, 
що поки людство (декларацію готували 22 роки, підтримали її 143 держави зі 192. Україна підтримала, 
але не ратифікувала; США – проти; Росія – утрималась – 44) не може знайти визначення цього 
етноісторичного і етнополітичного феномену. В декларації наголошується необхідність визнавати права 
народів відрізнятися одне проти одного; визначається обов’язок держави всіляко захищати цю 
відмінність. ООН наголошує, що становище корінних народів в кожній країні і кожному регіоні 
відмінне, що декларація не санкціонує будь-яких дій щодо порушення територіальної цілісності держав і 
що декларацію слід тлумачити «у відповідності з принципами справедливості, демократії, поваги до 
прав людини, рівності, недискримінації, доброго управління і сумлінності»[8].  Нарешті зауважимо, що 
Декларації, прийняті Генасамблеєю ООН, не мають законодавчої сили для держав і не накладають 
зобов’язань на уряди. Показово, що в ЗМІ нерідко згадується формула, що «за даними ООН» до 
корінних народів належить 300 – 370 млн. осіб у 70 (більш ніж 70) країнах, які спілкуються на понад 5 
тис. своїх етнічних мов і дотримуються своїх культурних традицій [Див.: 10]. Але про складові цієї 
статистики – хто, коли, як і т. п. – не повідомляється. Зрозуміло, що правове визначення відповідних 
критеріїв набагато важче, ніж проголосити 1993 р. роком корінних народів і з 9 серпня 1994 р. 
відзначати Міжнародний день корінних народів Світу. Показово, що нами не знайдено свідчень про 
звертання кримських караїмів до міжнародних інституцій, що репрезентують міжнародний рух корінних 
народів – Світова рада корінних народів (створена 1975 р. за ініціативою Національного індіанського 
братства Канади), Робоча група з корінних народів (створена 1982 р. Комісією ООН з прав людини), 
Добровільний фонд для корінних народів (заснований Генасамблеєю ООН у 1985 р., діє під 
керівництвом Генсека ООН), що надає допомогу громадянам та організаціям корінних народів. 

Конституція України також вживає термін «корінні народи», який міститься у ст.11, п.3, ст.92 та 
у п.3, ст.119 [11]. Проте ні в самій Конституції, ні в інших законах України не розкривається, які групи 
населення країни можна віднести до корінних народів. Це свідчить про складність даної проблеми як на 
міжнародному, так і на національному рівнях. 

Не набагато легше з визначенням кримських караїмів як автохтонного етносу. Так, найсучасніша 
«Енциклопедія історії України» обмежилась суто тлумачним визначенням про те, що автохтонним слід 
вважати етнічні спільноти, «що виникли на даній території» [46, С.28] без жодного етноісторичного 
аналізу. Значно «продвинутіша» в цьому плані виявилася «Радянська енциклопедія історії України», яка 
насмілилась подати статтю «Автохтони», але обмежилась доведенням автохтонності слов’ян в Східній 
Європі і, зокрема, в Україні [12, с. 17-18]. В сучасній російській етнології скептично сприймаються ідеї 
«автохтонності» щодо етногенезу навіть слов’ян, не кажучи вже про інші народи [13]. Це очевидно, з 
тим, що ідеї Б.Д.Грекова і А.Б.Рибакова «про автохтонність» у розумінні «патріотизм» на противагу 
антипатріотичному «міграціонізму» виглядають занадто анахронічними і, по-друге, їх розповсюдження 
на Сибір, Далекий Схід, Північ, Кавказ і т. п., не кажучи вже про Східну Пруссію, означає визначення 
загарбницької політики Московського царства, Російської імперії та СРСР. До речі, проти цього 
виступають і США, Австралія, Нова Зеландія чи Канада через аналогічні причини.  

Очевидно, що кримських караїмів не влаштовує і російська інтерпретація терміну «автохтони» 
як одно порядкового з визначенням «аборигени», «туземці», «корінні народи» як «исконное население 
территории, сохранившее традиционные системы жизнеобеспечения, особые формы хозяйственной 
деятельности, например охота (сухопутная, морская), скотоводство (кочевое исключается)…» [14]. 
Практично йдеться лише про малі корінні народи Півночі, яких слід «захистити» від стихійної 
глобалізації [15]. 

Наголосимо, що в українському політику мі висловлюються думки щодо необхідності прийняття 
спеціального закону про корінні народи. При цьому вони, на відміну від національних меншин, 
проживають на своїй етнічній території і не мають іншої держави. 

Проте сьогодні існують чимало гострих питань, без вирішення яких не можна приймати такого 
роду закони. Так, серед уявних корінних народів є немало таких, які виступають за право корінних 
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народів на самовизначення і за те, що вони мають розглядатися окремо від національних меншин. 
Наслідки такої відмінності важко передбачити [16, с. 357]. Для гармонізації колективних та 
індивідуальних прав корінних народів і нацменшин, наголошують вітчизняні експерти, потрібно їх 
гармонізувати в процесі реалізації етнонаціональної політики [8]. 

Не менш важливим є встановлення кореляції між нацменшинами і корінними народами за 
кількістю, терміном проживання, компактністю розселення тощо. Так, спроби подати таку класифікацію 
зроблено авторами підручника «Основи етнодержавознавства»: 1. за характером розселення – компактно 
проживаючи (гагаузи, кримські татари і т. п.) і дисперсно проживаючи (білоруси, євреї і т. п.); 2. за 
чисельністю виділено 5 груп – російська меншина, що за кількісними масштабами дорівнює населенню 
середньої європейської країни; меншини середньої величини (100-500 тис.) – румуни, угорці і т. п.; 
невеликі меншини від 10 до 10 тис. Їх близько 10, одні з яких мають історію проживання в Україні у 
сотні років і є корінними та ті, що за цією однакою не є корінними; нечисленні народи, що відрізняються 
не лише чисельністю, але й мірою історичної укоріненості - з них на території України сформувались 
караїми, кримчаки, гагаузи; дисперсні мікро меншини.  

Все це слід мати на увазі під час здійснення практичної та законодавчої політики держави з 
урахуванням реальних коштів. Ігнорування цих порад науковців привело до того, що Європейську 
Хартію регіональних мов або мов нацменшин [17] було підписано від імені України 02.05.1996 р. та 
ратифіковано Верховною Радою України 15.05.2003 р. шляхом прийняття відповідного Закону про 
ратифікацію [18]. Цей Закон України визначив вичерпний перелік 13 національних меншин з наявних в 
Україні 130, щодо мов яких застосовуються положення Хартії. Серед них не знайшлося місця мовам 
зникаючих етносів, в т. ч. кримських караїмів, без чого неможливо зберегти їх культуру та традиції. В 
аналогічному становищі опинилися й інші корінні мало чисельні народи – кримчаки, кримські греки. 
Зрозуміло, що це викликало чимало запитань громадськості – і щодо автентичності перекладу Хартії, і 
щодо відповідних проблем юридичного, політичного та економічного характеру [10, 19]. 

У такій ситуації усім зацікавленим інституціям та особам (центральна і місцева влада, караїмська 
громадськість, наукове співтовариство, міжнародні структури, передусім Світовий банк і т. д.) слід 
виробити, узгодити та цілеспрямовано здійснити низку відповідних заходів. Це перш за все прийняття 
Верховною Радою України Закону про корінні народи, відродження караїмської мови (точніше дві – 
розмовний етнолект і наукову староєврейську), створення мережі освітніх закладів (класи в школах, 
кафедру в Кримському національному університеті ім. В.І.Вернадського, групу в Інституті історії 
України НАН України) та наукового державно-громадського центру (скажімо, в Інституті сходознавства 
НАН України та Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України), 
реалізація низки туристичних бізнес-проектів з метою відродження традиційної культури (існуючий на 
громадських засадах Музей потребує кардинальної модернізації), кухні (створення мережі ресторанів 
замість єдиного маленького кафе в Євпаторії) і занять (одяг, взуття, прикраси тощо) кримських караїмів 
на базі історичних традиційних центрів їх проживання – Чуфут-Кале, Євпаторія, Мангуп, Феодосія 
Іософатова долина поблизу Бахчисарая, Харків, Київ. Це дасть можливість заробити необхідні кошти, 
залучити ресурси вітчизняного й іноземного капіталу та об’єднати кримських караїмів на фундаменті 
реальних, а не суто комерційних або політично заангажованих справ і проектів. 
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SUMMARY 

 
The main purpose of the article is to show modern political and legal status of Crimean Karaimes in modern 

ethnopolitical context in the Ukraine. 
 

Ю.М. СОКОЛЕНКО  

МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ПРАВ І СВОБОД  
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ 

 
 На сучасному етапі розвитку України національно-етнічна сфера стає невід’ємним виміром 
суспільно-політичних реалій. У зв’язку з цим етнонаціональний розвиток українського суспільства 
потребує адекватного забезпечення політичними засобами і механізмами. Першочерговими 
потребами є наукове осмислення вітчизняної етнонаціональної державності й державного управління 
національною структурою; формування соціально-політичних важелів розв’язання суперечностей у 
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сфері етнонаціональних відносин; всебічний аналіз існуючих форм національного об’єднання і 
моделювання нових. 
 Формування стратегії етнонаціонального розвитку в українській державі відбувається на 
засадах визначального принципу, властивого сучасним розвиненим демократичним державам: 
дотримання національного інтересу та національних пріоритетів у державному, а не в етнічному 
значенні, що дає можливість домагатись оптимального узгодження соціальних, політичних, 
культурних потреб різних етнонаціональних компонентів суспільства. 
 Розробка принципів і визначення основних напрямків сучасної національної політики, 
осмислення діалектики розвитку етносу – одне з пріоритетних завдань української держави. 
Актуальність завдання зумовлена тим, що етнічне населення України дуже різноманітне, і досягнення 
національної згоди виступає однією з гарантій суверенності, незалежності держави. 
 Актуальність прав і свобод національних меншин в цілому і механізм їх реалізації, зокрема, 
полягає у посиленні гарантування громадянських і політичних прав особи і звуженні гарантій, як 
економічних, соціальних, так і культурних прав. До останнього часу механізм реалізації прав і свобод 
національних меншин в Україні в цілому і зокрема культурних прав не був предметом спеціального 
наукового дослідження. Окремі аспекти цього механізму висвітлені в працях В.Н.Денисова, 
В.І.Євінтової, М.І.Козюбри, С.Л.Лисенкова, О.А.Лукашевої, О.С.Мордовця, П.М.Рабіновича, 
І.В.Ростовщикова, С.В.Дрожжиної, О.М.Бикова, Ю.С.Шемшученка та інших. 
  Важливу складову історіографії проблеми національних меншин становлять роботи 
вітчизняних вчених: М.Вівчарика, В.Євтуха, О.Калакури, Є.Кресіної, І.Кураса, О.Майбороди, 
В.Наулко, Л.Нагорної, М.Панчука, Б.Чирка, О.Піскуна. Їхні дослідження містять цінний теоретичний 
і фактичний матеріал, що дає можливість найбільш достовірно оцінити та окреслити основні 
напрямки розвитку процесів, пов’язаних з етнополітичними і правовими аспектами задовільнення 
прав національних меншин. 
 В українській науковій літературі і дедалі частіше спостерігається ототожнення, заміна 
поняття «національна меншина» на термін «етнічна меншина» чи «етнічна спільнота». Пояснюється 
це становленням в Україні нового наукового напряму – етнодержавознавства, толерантним 
ставленням до представників усіх національностей та постановкою таких цілей, які дають змогу 
титульному етносу бути об’єктом державної етнонаціональної політики [1, с.90]. 
 Сучасний розвиток українського суспільства потребує нових підходів до організації 
суспільного життя, осмислення нової суті суспільства і національної політики з урахуванням 
регіонально-територіального виміру. 
 Управління межетнічними відносинами в політичній сфері – головна ланка в системі 
етнонаціональної політики. Політичними регуляторами міжетнічних відносин є державний лад, 
принцип державної діяльності, політична система, система демократії загалом, конституційні та 
правові норми, політичні відносини. 
 ХХ ст.., а особливо його друга половина, внесла істотні зміни та корективи до етнічної мапи 
України. В структурі її населення з’явились досить численні і вагомі нові національні меншини, 
представники яких раніше були або повністю відсутніми, або були представлені окремими особами. 
Причини цього явища такі: підвищена мобільність населення планети в епоху глобалізації, коли 
людина має право і може отримати бажане для себе місце проживання. 
 Необхідно визначити, що Україна – друга за чисельністю населення (після Росії) в Східній 
Європі. Її населення складає близько 42 млн. окрім українців, яких майже 73% населення, на 
території України живе значна частина східнослов’янських народі (росіяни, білоруси), євреї, західні 
та південні слов’яни (поляки, чехи, словаки, болгари). З інших етнічних груп найбільш численними є 
романомовні народи (молдавани, румуни), греки, представники угрофінської (угорці, естонці) та 
алтайської (татари, гагаузи) мовних сімей. В більшості областей і міст  українці складають близько 
70% і 90% сільського населення. В Україні проживають представники  більш 80 національностей [2, 
с.542]. 
 Етнічне, політичне, релігійне, мовне, культурне різноманіття породжує в полікультурній 
Україні забагато проблем. Однією з  нагальних проблем сьогодення є мовна проблема як одна з 
граней проблеми захисту прав національних меншин. Невикористанні можливості в реалізації мовної 
політики, деформації в ході її здійснення, порушення норм демократії, ослаблення уваги до розвитку 
національних культур і мов призвели до звуження сфер застосування національних мов. Суспільні 
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процеси розвитку, відродження національної гідності викликали необхідність державного захисту 
національних мов. 28 жовтня 1989 р. прийнято Закон про мови України, що надає статус державної 
мови українській и забезпечує вільний розвиток мов усіх інших національностей, які живуть на 
території України. Українською мовою вільно  володіє 40 млн. мешканців, або 78% населення. 
Чисельність українців, які вважають рідною мовою своєї національності, складає 32,8 млн. Крім того, 
близько 4 млн. вважають українську мову другою після рідної та вільно нею володіють [3, с.234]. 
 Система заходів, здійснюваних в межах Закону про мови України, покликана сприяти 
оздоровленню взаємозв’язків між людьми і поновленню української національної культури. Адже 
мова є не тільки системою знаків, а також і формою життя, в якій люди, що говорять на такій мові, 
здобули свій спосіб існування, свій спосіб життя. Але адміністративними заходами гармонізувати 
мовні процеси неможливо. Вирішення проблеми залежить від згуртованості людей різних 
національностей, від їх участі в процесі створення державності України. Прогрес культури будь-якої 
нації багато в чому зумовлений розвитком її мови. Широкі маси населення України  залучаються до 
культури свого та інших народів і беруть участь в її розвитку, насамперед, через рідну мову. 
Національне гноблення найбільш ясно, гостріше і болісніше відчувається в гонінні на  рідну мову. 
Право населення одержувати освіту на рідній мові забезпечується створенням за рахунок держави та 
органів самоврядування необхідних шкіл. Кожний громадянин має право розмовляти рідною мовою. 
 Залишаються недостатньо вивченими низка актуальних проблем дієвості державного впливу 
на процеси етнокультурного відродження в контексті становлення громадянського суспільства і 
тенденцій глобалізації, територіальної та  екстериторіальної самоорганізації етнічних спільнот, а 
також особливості етнокультури як об’єкта політико-правового регулювання. 
 Чинне законодавство України удосконалюється під впливом міжнародного фактору, процесів 
євро інтеграції. Нині розроблені ряд проектів Законів України, які регулюють сферу міжетнічних 
взаємин («Про концепцію державної етнонаціональної політики», «Про внесення змін до Закону 
України «Про мови»). Тобто законодавчого вирішення потребують ряд проблем у сфері розширення 
прав представників національних меншин, підтримки репатріантів, надання особливого статусу 
корінного кримсько-татарського етносу тощо. Центральним органом державної виконавчої влади, 
який координує питання етнополітики в Україні; є Державний комітет України у справах 
національностей та міграції. У Верховній Раді України створено Комітет з питань прав людини, 
національних меншин і міжнаціональних відносин. При Президентові України діє Рада представників 
громадських об’єднань національних меншин України. 
 Концептуальні засади державної етнополітики України відображені у наступних політико-
правових документах: 
Звернення ВРУ до громадян України всіх національностей (серпень 1991 р.); 
Декларація прав національностей України (листопад 1991 р.); 
Закон України «Про національні меншини в Україні» (червень 1992 р.); 
Конституція України (червень 1996 р.). 
На основі аналізу законодавства України було зроблено висновок, що сучасне право України 
спрямоване на поєднання національного розвитку культури з розвитком загальнолюдських цінностей. 
Але серед принципів культурної політики України явно переважають ті, що орієнтуються на 
національні цінності. Це є проявом такого складного і багатогранного питання як етнонаціонально-
державні інтереси, що виступають рушійною силою розвитку суспільства лише тоді, коли їх 
реалізація буде заснована на загальнолюдських принципах гуманізму, толерантності та відкритості. 
 Аналіз сучасного українського законодавства показує, що національні різновиди меншин 
(насамперед мовні) та їх специфічні права у національному законодавстві фактично не фігурують. 
 Конституція України визначає український народ як громадян України, зазначає, що держава 
сприяє консолідації і розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також 
розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 
національних меншин країни [4, с.7]. 
 Проблема статусу національних меншин пов’язана з демографічними, соціальними, 
культурними, особистими чинниками, що продуктують широкий спектр політичних наслідків. З 
розвитком демократії діяльність національних меншин активізується і цей процес переходить у 
політичну площину, а тому національні меншини потрібно розглядати як потенційно впливовий 
політичний фактор. 
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 Сьогодні існує 3  рівні політичної участі національних меншин: 
1) латентний, на якому перебувають більшість національних меншин; ці меншини лише формально 
заявили про своє існування; 
2) організаційний,  на цьому рівні перебувають 38 національних меншин зі 135; ці меншини створили 
власні громадські організації та приймають активну участь у євро інтеграційних процесах; 
3) політичний рівень – до цього рівня доходять лише окремі національні меншини, які створюють 
свої політичні партії та рухи, беруть участь у виборах різних рівні в політичному житті держави. 
 Система законодавчих актів держави насамперед забезпечує визнання полі етнічного 
характеру українського суспільства, підтверджує право всіх його членів на збереження та 
популяризацію їхньої культурної спадщини, гарантує повагу й рівноправну участь осіб, які належать 
до національних меншин, у всіх сферах життя та допомагає їм в усуненні будь-яких перешкод на 
цьому шляху, підтримує атмосферу взаєморозуміння і взаємодії між усіма етнічними компонентами 
країни, а також визнає право осіб, які були незаконно депортовані за національною ознакою за межі 
України; допомагає їхньому поверненню та інтеграції в українське  суспільство. 
 Основним правовим документом у сфері  етнонаціональної політики є Закон України «Про 
національні меншини в Україні», який розвиває положення Декларації прав національностей 
України, ухваленої 1 листопада 1991 р., і свідчить про намір держави узгоджувати своє правове поле 
з міжнародними зобов’язаннями щодо національних меншин. У формі державних гарантій розвитку 
національних меншин цей закон фактично визначає основні принципи етнонаціональної політики в 
Україні. Нині є нерозривність прав людини і прав національностей, рівність політичних, 
громадських, соціальних, економічних і культурних прав і свобод громадян України, незалежно від 
їхнього національного походження  [5, с.115]. 
 У зв’язку з унітарним устроєм полікультурної України головним при організації управління 
культурою повинен стати принцип культурної автономії крупних регіонів [6, с.91]. Шляхом 
отримання національно-культурної автономії національні меншини отримують можливість для 
збереження власної етнокультурної специфіки – користуватися своєю мовою в особистому і 
публічному житті; створювати асоціації і товариства, використовувати національну символіку, 
відзначать національні свята, підтримувати контакти з представниками інших етнічних груп на 
території країни і за кордоном, вивчати історію, традиції, культуру свого народу. 
 Демократичні перетворення в Україні сприяють зростанню етнічної самосвідомості 
національних меншин, спонукають їх до самоорганізації, етнічного, культурного відродження, 
вивчення рідної мови,  створення національно-культурних товариств та об’єднань. Національно-
культурні товариства є насамперед подвижниками відродження й розвитку мов, звичаїв, традицій, 
культурно – художніх досягнень. За їх ініціативи створюються національно-культурні центри, театри, 
школи, організовуються фестивалі, конкурси художньої творчості. За даними Держкомнацміграції 
України, зареєстровані і діють у всіх регіонах країни 1043 національно-культурні товариства, в тому 
числі 33 з всеукраїнським статусом. Відкрито сотні факультативів вивчення болгарської, грецької, 
єврейської (ідиш і іврит), польської, кримськотатарської та інших мов. Друкуються словники і 
розмовники: чесько-український, болгарсько-український, грецько–український, польсько-
український та ін. В Києві відкрито Республіканське польське культурно-просвітницьке товариство з 
п’ятьма секціями і  п’ятьма обласними відділеннями. Діє Республіканське суспільство єврейської  
Культури з філіями в Одесі і Чернівцях. Товариство грецької культури існує в Маріуполі; грецький 
клуб – в Одесі. Створено Закарпатське товариство угорської культури, Республіканський центр 
тюркомовних народів, Товариство молдавсько–румунської культури (Чернівці), Українське 
республіканське товариство політичної та культурної освіти «Відродження» (для німців), Товариство 
культури  для вірмен, караїмського і кримчаківського населення  (Сімферополь). 
 Однак, як свідчить практика етнічні почуття й інтереси часто й небезуспішно 
використовуються різними партіями і їх лідерами, що ведуть боротьбу за владу, з метою різного роду 
політичних маніпуляцій. Виявлення і зняття напруженості у цій сфері на ранній стадії сприятиме 
запобіганню їхнього переростання у між групові конфлікти [7, с.260]. 
 Послаблення  уваги з боку як центральних, так і місцевих органів влади до проблеми захисту 
прав національних меншин може призвести до  тяжких наслідків і різко посилити збільшення 
кількості випадків проявів конфронтації, особливо у зв’язку з тим, що соціально-політична ситуація в 
країні є досить гострою і складною. 
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 Потребують вирішення питання, пов’язані з задоволенням культурних і духовних запитів 
національних меншин, відродження національних традицій, мистецтва, народних свят, ремесел 
кожного етносу і регіону. 
 На сьогоднішній день концепція національної політики зведена до етнополітики в розумінні 
«держава-нація» до національних меншин. Таке розуміння сутності етнонаціональної політики 
означає не гармонізацію, а відчуження держави від нації, протиставлення державних інтересів 
національним, державної ідеї – національній. Культурницька спрямованість державної етнополітики 
межує з уникненням політичних проблем, що може призвести до етнічних ускладнень. 
 Національні меншини, які проживають на теренах країни, за наявності культурних та 
побутових відмінностей, різних форм ментальності в процесі свого взаємозв’язку набувають 
системної єдності, трансформуючись у певну організаційну цілісність. Поруч з цим, національні 
меншини формують організаційні структури, які забезпечують їхній подальший національно–
культурний розвиток. 
 Самоорганізація національних меншин є формою їх самовизначення, формою реалізації їх 
національного суверенітету всередині держави згідно з Конституцією України та чинним 
законодавством [8, с.18]. 
 Поліетнічний склад населення України спонукає державу до пошуку відповідного механізму 
її функціонування, який упереджував би протистояння за етнічною, культурною чи мовною 
ознаками. Не менш важливим є створення необхідних умов для духовно–культурного обміну із 
зарубіжними українцями, розширення його обсягів, участь державних, громадських організацій у 
здійсненні спільних програм, взаємному обміну духовними здобутками. Тому державна 
етнонаціональна політика має стати важливим чинником реалізації одного з головних завдань: 
сприяти кожному з неукраїнських  народів зайняти в процесі етнонаціонального розвитку те місце,  
яке б найбільше відповідало його об’єктивним потребам і одночасно зміцнювало б українську 
державність. 
 Головна мета етнорегіональної політики – забезпечення реалізації національних особливостей 
різних спільнот, не ігноруючи загальнонаціональних стратегічних інтересів держави. 
 Суспільство і держава, регулюючи культурну політику, мають утворювати, підтримувати, 
захищати соціальні норми (норми моралі, звичаї, традиції, релігійні та культурні норми). 
 Важливість формування міжетнічних культурних відносин, що є для України не лише  
бажаним орієнтиром, але й необхідною умовою її існування як цілісної суверенної держави, яка 
прагне  миру і злагоди, обумовлена такими факторами: 
1) потребою у забезпеченні суспільної стабільності, узгодженні інтересів великої кількості 
різноманітних в етнічному, культурному, мовному та релігійному відношеннях спільнот; 
2) нова парадигма етнополітичного розвитку зумовлює необхідність визначитись стосовно тих 
політичних, соціально-психологічних, мовно-культурних наслідків деформації етнонаціональної 
сфери, що склалася в результаті тривалого перебування України у складі колишнього СРСР; 
3) важливість формування культури міжетнічного спілкування обумовлена доцільністю утвердження 
консолідуючих факторів українського суспільства [9, с.27]. 
В сучасних умовах існування політичних суспільств одним з основних напрямів державної 
етнополітики повинна бути побудова гармонійної моделі міжетнічного співжиття на основі 
принципів національного патріотизму та етнічного  плюралізму. 
Етнонаціональна політика одночасно із забезпеченням прав національних меншин має забезпечити 
життєдіяльність титульної нації. Тому важливо, щоб ознаки української ідентичності відігравали 
функціональну роль самозбереження і відтворення українського етносу як цілісного організму, 
структуроутворюючої  складової українського соціуму. 
Таким чином, можемо зробити наступні висновки стосовно розвитку та захисту культурних прав 
національних меншин: 
 - у нинішніх умовах відродження в Україні різних національних спільнот, сучасної еволюції 
концепції національно–культурної автономії та розвитку правового статусу національних меншин 
важливого практичного та теоретичного значення набуває правове регулювання національно-
культурних питань на основі світового та вітчизняного досвіду; 
 - національні меншини – це  сталий, традиційний структурний компонент політичних націй у 
сучасних європейських державах, і права тих громадян країн, які належать до таких меншин, перед 
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усім – право на збереження власної етнокультурної ідентичності; мають бути надійно захищені 
державою, усвідомленні й підтримані суспільством в цілому; 
 - захист національних меншин має політичні засади пов’язані зі створенням та збереженням 
клімату довіри між різними секторами суспільства, але він повинен бути підкріплений відповідним 
правовим інструментом, як на національному, так і на міжнародному рівні; 
 - з розвитком демократії діяльність національних меншин активізується і цей процес 
переходить у політичну площину, а тому таке явище, як «національні меншини» потрібно розглядати 
як потенційно впливовий політичний фактор; 
-  культурні права національних меншин слід розглядати як особливі права – повна форма 
позитивних дій, спрямованих на те, щоб меншини змогли зберегти свої особливості та традиції  [10, 
с.92]. 
Невідкладними завданнями нашого часу є всебічне сприяння консолідаційним процесам у 
середовищі української нації, перетворення її на суспільний етнонаціональний організм в 
українському соціумі, вироблення і закріплення світогляду, створення ефективної системи 
відтворення всіх рівнів суспільності – індивідуального, колективного, етнічного, національного, 
подолання в розвитку українського суспільства комплексу меншовартості, вторинності. 
Національна консолідація в Україні слабо виражена  через ідентифікаційну невизначеність в етнічній 
та мовній сфері та відчуження від національних цінностей, що свідчить про проблемність 
формування національної самосвідомості. Повільні темпи розвитку громадянського суспільства не 
сприяють творенню національного соціокультурного середовища. Воно дезінтегроване через 
етнорегіональне протиставлення, ситуативність громадянської участі в творенні спільноти, низьке 
засвоєння демократичних цінностей. Політична консолідація залежить від налагодження зв’язку між 
носіями влади і громадськістю, формування достатніх підстав для підтримки громадянської 
ідентичності, вироблення шляху розвитку, який би втілював національні інтереси спільноти, 
забезпечував суверенітет держави. 
Таким чином, поряд з етнополітичними проблемами в незалежній Україні активно удосконалюється 
відповідно до норм міжнародного законодавства нормативно-правова база етнополітики, 
розбудовується мережа національно-культурних організацій, які впроваджують у практику політику 
полікультурного та поліетнічного  українського суспільства. Полікультурність спрямована на 
етнокультурний ренесанс українства та національних меншин задля потужної української нації. 
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SUMMARY 

 
In the article discussed the theoretical and practical problems implementation of cultural rights and frееdoms 
of national minorities in Ukraine. The issues of coexistence in a multicultural environment within the titular 
nationality and other nationalites. 
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В.И.ВОЛОВИК 
ПОНЯТИЕ НАУЧНОГО ПРОЦЕССА  

 
 Философские справочные издания, как правило, обходят молчанием понятие «научный 
процесс». Его анализ нам, к сожалению, не удалось встретить также, знакомясь с монографической 
литературой и специальными статьями, в которых поднимаются философские проблемы 
исследования науки. Такое отношение к этому понятию было бы как-то объяснимо при условии 
отсутствия феномена, обозначаемого им, либо его малой социальной значимости, что вряд ли кто-
нибудь всерьез возьмется утверждать. Ведь научный процесс неразрывно связан с достижением 
верного, правильного отражения реальности и входящих в нее объектов в мысли, то есть истины, 
которая, как подчеркивал Г. Гегель, «как таковая, заключается по существу своему в процессе 
познания»1.  И здесь возникает вопрос: каков характер взаимосвязи между научным процессом и 
процессом познания? Ответ на него можно получить, выявив сущности этих двух процессов, 
присущие им общие признаки и их особенности. 
 При этом следует заметить, что, если процесс познания уже давно и основательно исследуется 
философами2 и освещается практически во всех учебниках по философии как отечественных, так и 
зарубежных, то научный процесс еще ждет своего философского анализа. 
 Приступая к нему, мы со всей определенностью можем констатировать, что «научный 
процесс» относится к числу видовых понятий, родовым для которого служит понятие «социальный 
процесс», которое выражает объективно складывающуюся совокупность последовательно 
сменяющих друг друга социальных состояний, характеризующих жизнедеятельность общества. 
 Говоря о составляющих социальной сферы, сферы жизнедеятельности общества, чаще всего 
выделяют экономическую, политическую, социальную и духовную сферы. В этом, конечно, есть 
определенный смысл, поскольку названные сферы действительно относятся к числу основных, в 
значительной мере определяющих характер общественного социального организма. Однако при этом 
нельзя забывать о существовании в системе жизнедеятельности общества и других сфер, также 
играющих важную роль.  К их числу относится правовая, нравственная, эстетическая, религиозная, 
научная и философская сферы, выступающие в качестве особых областей жизни и деятельности того 
или иного общества3. 
 Каждая из названных сфер не есть нечто застывшее, раз и навсегда данное. Постоянно 
пребывая под воздействием как внутренних, так и внешних причин, они вынуждены менять 
совокупность правовых, нравственных, эстетических, религиозных, научных и философских свойств, 
присущих характеристике общества на предшествующих этапах его развития, иначе говоря – 
демонстрировать смену состояний указанных сфер общества, в чем находят свое выражение 
соответствующие процессы. 
 Структурные элементы единого социального процесса, его составляющие характеризуются не 
только такими общими признаками, как объективность существования, причинно-следственная 
обусловленность, конкретность, но и своими особенностями. Последние находят свое выражение 
прежде всего в сущностях рассматриваемых феноменов, а также формах их проявления. 
 Как и всякий процесс, в том числе и социальный с его составляющими, научный процесс 
предстает в качестве последовательной смены состояний. В свое время, мы, анализируя понятие 
«педагогический процесс», «исторический процесс» и «политический процесс», раскрывали при этом 
содержание понятий «педагогическое состояние», «историческое состояние» и «политическое 
состояние»4. Теперь нам предстоит раскрыть содержание понятия «научное состояние». 
 Возникновение феномена, обозначаемого этим понятием, обусловлено тем обстоятельством, 
что потребности, детерминирующие научную деятельность того или иного социального организма, 
будь то отдельная личность, социальная группа, конкретное общество или человечество в целом, на 
разных этапах его развития также различаются.  Как уже отмечалось, в человеческой истории 
существовали периоды, когда ее попросту не существовало, либо она была вплетена в философскую 
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деятельность, только зарождаясь и пребывая в философском лоне, которое ей еще предстояло 
покинуть в свое время. 
 В период средневековья научное состояние общества определялось тем, что наука, как и 
философия, пребывала на положении служанки богословия. Научное состояние эпохи Возрождения 
характеризуется становлением натурфилософских концепций Бруно, Николая Кузанского, Кардано, 
Телезио, Парацельса и других, свидетельствующих о крушении схоластической картины мира и 
схоластических методов освоения природы. Научное состояние общества периода Нового времени 
(17 – нач. 18 вв.) определяется оформлением науки в качестве социального института, когда в Европе 
были использованы первые научные общества и академии, а также началось издание научных 
журналов. Новым научным состоянием характеризуется развитие общества на рубеже 19-20 вв., 
обусловленное возникновением нового способа организации научной деятельности, становлением 
крупных научных институтов и лабораторий с мощной научно-технической базой, что приблизило 
научную деятельность к формам индустриального труда. Современное научное состояние 
человеческого общества все глубже связывает науку со всеми без исключения социальными 
институтами, пронизывающими не только промышленное и сельскохозяйственное производство, но 
практически все социальные сферы общества5. 
 Необходимость возникновения и существования феномена, обозначаемого понятием 
«научное состояние», изменения, происходящие с ним, обусловливаются также различными 
потребностями научной деятельности, присущими конкретным социальным организмам на разных 
стадиях их исторического развития, а также возможностями ее развития, которыми обладает для 
этого социальный организм – отдельная личность, социальная группа, общество и человечество в 
целом. 
 Само же научное состояние предстает, таким образом, в качестве совокупности свойств, 
присущих тому или иному социальному организму в конкретный период его исторического развития, 
в которой находит свое выражение состояние сложившихся в нем отношений к окружающей 
действительности, образующим ее природным и социальным объектам, предметам и явлением, 
основанным на научных знаниях о них. 
 Что же обусловливает периодическую смену научных состояний, то есть сам научный 
процесс?  Иначе говоря, что составляет его внутреннюю закономерность, его сущность? Думается, 
что ее следует искать в системе многочисленных взаимосвязей человека, других социальных 
субъектов с объектами природы и социума. Основными видами этих взаимосвязей является, с одной 
стороны, воздействие человека, субъекта на тот или иной природный либо социальный объект, с 
другой стороны, – сопротивление объекта, обусловленное присущим каждому из них свойством, 
противостоять этому воздействию, изменениям, к которому их понуждают6.  Как правило, субъект 
при этом с большой вероятностью достигает поставленной перед собой цели, если воздействие его 
опирается на знание законов и закономерностей, которые обусловливают существование объекта, 
меру его изменчивости и, наоборот, терпит неудачу при незнании их или игнорировании.  
 Что касается знания законов и закономерностей, которым подчинено существование объектов 
неживой природы, то ими занимаются такие отрасли науки, как физика, механика и др.  На них уже 
давно опирается, в свою очередь, такая отрасль, как сопротивление материалов – наука о прочности и 
деформируемости элементов и деталей машин, главной задачей которой является создание методов 
расчета элементов (деталей) на прочность, жесткость, устойчивость и колебания при действии 
статических и динамических нагрузок. Знание законов биологии служит основой эффективного 
воздействия человека на живую природу, сохранения меры жизни, их выживания. В глубину веков 
уходит история попыток постижения человеком законов и закономерностей развития общества, 
социальных групп и самого человека. А в последние десятилетия интерес обществоведов вызывает 
проблема социального сопротивления7.  К сожалению, следует заметить, работы, посвященные этой 
важной проблеме, встречаются еще крайне редко, а она, безусловно, заслуживает всестороннего и 
глубокого анализа как представителями обществоведческой науки, так и социальными философами. 
 Заметив это, возвратимся к рассматриваемому нами вопросу и попытаемся сформулировать, 
что же составляет сущность научного процесса, присущую ему внутреннюю закономерность. 
Думается, что в качестве ее выступает взаимосвязь между недостаточно научно обоснованным 
воздействием человека на окружающую его объективную реальность и сопротивлением 
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подвергающихся этому воздействию природных и социальных объектов вследствие нарушения 
законов и закономерностей их возникновения, существования и развития. 
 Количественная и качественная характеристика научного состояния общества предполагает 
учет таких ее составляющих, как состояние материально-технической базы научной деятельности, 
научных кадров общества, состояние сохранения, переработки и передачи научных знаний 
подрастающему поколению, образовательного уровня работающих поколений, в том числе (а вернее 
– в первую очередь) представителей властных структур, который включает не только уровень общей 
и специальной грамотности, но и умение распорядиться полученными знаниями, уровень 
компетентности на том участке, на котором они осуществляют трудовую деятельность, обретаемой 
лишь с опытом. 
 Не секрет, что научное состояние общества в значительной мере зависит от экономического 
состояния общества, сложившихся в нем экономических отношений. Развитая, эффективная 
экономика, как правило, складывается в странах, опирающихся на  достижения науки и техники, 
формируя, в свою очередь, предпосылки для материальной и финансовой поддержки дальнейшего 
развития науки за счет увеличения доли внутреннего валового продукта. Экономические же 
отношения, прежде всего, существующая в обществе форма собственности на орудия и средства 
производства, в конечном счете, детерминирующая его социально-классовую структуру, систему 
государственного устройства, от которой зависит политика государства, в том числе в области науки. 
Эти и другие факторы, как внутреннего, так и внешнего характера, следует учитывать при анализе 
научных состояний общества, без чего не может быть объективной характеристика как их самих, так 
и связанного с их сменой научного процесса. 
 «Научный процесс», как нам представляется, следует рассматривать в качестве понятия 
социальной философии, философии научного сознания, а также социологии для обозначения 
объективно складывающейся совокупности последовательно сменяющих друг друга научных 
состояний, в которых находит свое выражение имеющее определенную направленность изменение 
системы отношений социальных субъектов к окружающей действительности, образующим ее 
природным и социальным объектам, основанным на знании присущих последним законов и 
закономерностей, которое сложилось на том или ином этапе исторического развития общественного 
организма. 
 Ранее мы рассмотрели общие признаки, которыми характеризуется научный процесс. Однако 
наряду с ними, ему присущи и свои особенности, формирующие его специфику. 
 Первая из особенностей научного процесса состоит в том, что он детерминирован 
объективными потребностями человека в адаптации его к изменяющейся окружающей природной и 
социальной реальности и как таковой является структурным элементом процесса познания. 
 Вторая особенность научного процесса состоит в том, что в нем находит свое выражение 
проникновение человека в сущность предметов и явлений как природного, так и материального мира, 
выявление присущих им существенных, устойчивых, повторяющихся, внутренних, объективных и 
необходимых связей , то есть законов, которым они подчиняются в процессе возникновения, 
существования и исчезновения, и закономерностей как их конкретных проявлений. Вне этого 
проникновения не может существовать и развиваться ни одна из научных отраслей, ни наука в целом. 
 Третья особенность научного процесса состоит в том, что, являясь структурным элементом 
процесса познания, он в то же время неразрывно связан с практикой, с одной стороны, 
детерминируясь ею, а с другой стороны, обусловливая ее развитие.  Ведь не секрет, что именно 
потребности практической деятельности человека как социального субъекта обусловили становление 
и развитие научной деятельности в Новое время, в период развития машинного производства 
капитализмом, приходящим на смену феодализму. Но так же очевидно и то, что именно развитие 
научного процесса явилось тем решающим фактором, которой обусловил возможности создания 
новых средств производства, новых технологий, обеспечивающих невиданный ранее рост 
производительности труда на важнейших участках преобразовательной, практической деятельности. 
В свою очередь, развитие новых технологий, их обновление со временем стало оказывать все 
большее влияние на развитие науки. Сегодня, как отмечает Б.Г.Юдин, «можно говорить о 
превращении самого этого процесса технологических обновлений в рутину, когда новые технологии 
уже не вторгаются в производственную деятельность, в жизнь людей, а занимают заранее 
определенные «ячейки». Иными словами, новые технологии изготовляются «на заказ». Все чаще 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

81 

последовательность выстраивается не привычным, а прямо противоположным образом: разработка 
новой технологии начинается тогда и постольку, когда и поскольку на нее уже имеется спрос. Ныне, 
в начале ХХI в., есть все основания говорить о наступлении качественно новой стадии развития не 
только науки и технологии, но и их взаимодействия как между собой, так и с обществом в целом. 
Одним из выражений этого является становление нового типа взаимоотношения науки и технологии, 
который получил название technoscience – технонаука»8. Именно это взаимоотношение, оказывая все 
большее влияние на трудовой процесс и, сливаясь с ним, формирует характер научно-технического 
процесса, позволяется в первую очередь делать вывод том, что наука все больше превращается в 
непосредственную производительную силу, в чем находит свое проявление четвертая особенность 
научного процесса.   
 Пятая особенность научного процесса состоит в том, что ускорение темпов его развития 
служит одним из критериев экономического прогресса, а с ним и условием социального прогресса 
каждого общества и человечества в целом.  И, наоборот, замедление темпов развития научного 
процесса свидетельствует о сбоях в работе экономики, а с ним и об угрозах застоя в развитии 
социального организма в целом.  К таким  грустным выводам, в частности, приводит анализ 
изменений, происходящих в структурных элементах научного состояния украинского общества за 
минувшие двадцать лет, то есть в основных составляющих научного процесса. К началу второго 
десятилетия XXI столетия в научных организациях государственного, предпринимательского и 
образовательного секторов Украины работало всего 135 тысяч человек, что составляет 0,7 % занятого 
населения страны. Из них 70 тысяч – исследователи, в том числе 4 тысячи докторов наук, 16 тысяч 
кандидатов и 50 тысяч исполнителей научных и научно-технических наук без ученой степени. Это 
говорит о том, что с 1991 года численность ученых-исследователей в нашей стране сократилась в три 
раза. Сокращение их имело место и в других странах, однако не столь разительное: на сегодня 
численность научных работников в России составляет 1,1 %, а в Беларуси – 1,3 %  от занятого 
населения. Если государственное финансирование научной сферы в России составляет 0,57 %, в 
Беларуси 0,76 % от ВВП, то в Украине этот показатель соответственно в 2 и в 3 раза ниже9.  При 
пороговом значении  доли расходов государственного бюджета на науку 1,72 % ВВП она фактически 
составляет всего  0,4 %. Снижается доля инновационно активных предприятий: при пороговом 
значении этого показателя не менее 50 % он к 2013 году фактически составлял всего 11 %. Растет 
фактический износ основных производственных фондов страны. Так, например, по предприятиям 
топливно-энергетического комплекса это выразилось в таких показателях: блоки тепловых 
электростанций – 81 %, блоки атомных электростанций – 70 %, трансформаторные подстанции – 55 
%, предприятия добывающей промышленности – 47,8 %, предприятия по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды – 60,7 % 10. Серьезные трудности переживает и система 
как общего, так и специального образования страны, процесс развития которой как никогда 
нуждается в оптимизации.  В результате тормозится развитие научного процесса, которое ранее 
служило мощным фактором поступательного продвижения Украины, социально-экономические 
показатели которой еще какие-нибудь двадцать с небольшим лет не уступали показателям наиболее 
развитых стран мира.  Так что здесь, как говорится, есть над чем задуматься представителям 
властных структур, пребывающим на «капитанском мостике» нашего державного корабля. 
 В зависимости от тех или иных оснований типизации представляется целесообразным 
различать научные процессы: 
 – по принадлежности к социальным организмам, в рамках которых они протекают, выделяя 
научные процессы, которые протекают в рамках становления и развития отдельной личности, той 
или иной социальной группы, конкретного общества и человечества в целом; 
 – в зависимости от факторов, обусловливающих изменения отношений социальных субъектов 
к окружающей их действительности, образующим ее природным и социальным объектам, 
основанным на знании присущих последним законов и закономерностей, выделяя научные процессы, 
которые детерминируются преимущественно новыми научными открытиями, изменением условий 
научной деятельности, работы системы образования и др.; 
 По характеру протекания, различают научные процессы, которые носят эволюционный 
характер, и те, которые сопровождаются взрывами, ломкой научных знаний, ранее сложившихся в 
социальном организме структур научной деятельности.  
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 Каждый научный процесс характеризуется присущими им источниками и движущими 
силами, обусловливающими их протекание и развитие. 
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SUMMARY 
 

The article deal with the social philosophical analysis of scientific process. To define the concept of this 
phenomenon it's essence and appearance are discovered. As a result the integrity of it's general and special 
textures is formulated. 

 
М.А. ЛЕПСКИЙ 

 
ЭТИМОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ  

ПОНЯТИЯ «СЛОЖНОСТЬ» 
 

В проблематике развития особое место занимает исследование «сложности». Во-первых, 
сложность рассматривается как существенная характеристика развития, причем часто именно 
прогрессивного, наряду с необходимостью, направленностью, объективностью, повторяемостью и 
достижением качественно нового состояния. Во-вторых, противоположным процессу усложнения 
является процесс упрощения (в результате первого проявляется сложность, а второго – простота). 
При этом как усложнение, так и упрощение могут рассматриваться как характеристики прогресса. 
Например, упрощение процедуры открытия бизнеса рассматривается как прогрессивная тенденция, а 
бюрократизация – процесс усложнения, – как инерционность или даже регресс в этой сфере. 
Упрощение социокультурных практик рассматривается как архаизация, регресс, а усложнение, 
разнообразие услуг обеспечения качества жизни как прогрессивная динамика. В-третьих, сложность 
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все чаще рассматривается в контексте связанности с нелинейностью, неустойчивостью и 
неопределенностью как атрибут синергетических системы и процесса. 

Очень часто понятие «сложности» используется конвенционально в субъективной 
актуализации тех или иных аспектов его семантического поля. При этом в конвенциональном 
восприятии может происходить недоразумение, когда каждый субъект взаимодействия понимает под 
понятием свой доминирующий аспект. Ситуация усугубляется, если происходит абсолютизация 
отдельного аспекта в восприятии. Иная ситуация определяется в объемном восприятии 
конвенционально воспринимаемых смыслов, когда часть смысла, его аспект, транслирует 
целостность семантического поля предмета, пусть и под разным углом зрения. В этом смысле 
метафора «голограммы» дает свои преимущества, поскольку при доминации того или иного аспекта в 
фокусе исследования, не теряется целостность, пусть и другие части, аспекты, рассматриваются 
«размыто», нечетко. В этом смысле холистичное понимание предмета отражения в 
конвенциональном понимании обладает как рядом преимуществ, так и угроз. 

Во-первых, часть репрезентует свойства целостности, но свойства целостности не сводятся к 
свойствам части. Иными словами, эмерджентность, как отражение интегративных свойств 
целостности, обладает проявленностью в частях целого, но отдельно взятые части, теряют эти 
свойства. Поэтому конвенциональное использование понятия несет в себе угрозу абсолютизации 
части, в данном случае, отдельного аспекта с утратой целостной специфики и сущности предмета 
исследования.  

Во-вторых, конвенциональный подход предполагает взаимодействие субъектов познания, как 
дискуссию, поиск предметного поля исследования. При этом критический подход и принцип 
«доверия познающему субъекту» предполагает, что в научной дискуссии и согласовании аспектов 
произойдет восхождение от частных аспектов к целостному «видению» предмета конвенции. Угрозой 
конвенционального подхода является возможная «косность», привязанность исследования к своей 
смысловой доминации. Тогда восхождение к целостности отражаемого предмета не происходит, и 
исследователи склонны к релятивизму и метафизичности, как абсолютизации части в ущерб 
целостности, или вместо целостного предмета исследования осуществляется перечисление 
несогласованных в целостности частей. Угроза связана собственно в отсутствием целостной 
согласованности как отражения целостного объекта исследования. 

В-третьих, конвенциональный подход призван приближаться к истине в согласованности 
знаний о целостном предмете исследования, но конвенция может произойти «политически» в 
«цеховой корпоративности» или в научно-полевой определенности, как иерархических отношениях в 
науке, тогда соглашение является не процедурой поиска истины, а процедурой компромисса. 
Несогласованность целостного предмета компенсируется «научными ритуалами», «политесом» и 
мифологизацией «истинности концепции», основанной на согласии авторитетов. То, о чем писал 
Мишель Фуко: «Я полагаю, что в любом обществе производство дискурса одновременно 
контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого 
числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним 
опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновластной, такой 
угрожающей материальности» [1, с.51]. 

Поэтому конвенциональное, интерсубъектное исследование, на наш взгляд, является первым 
этапом осмысления предмета исследования, за которым должен следовать этап определения, поиска 
отграниченности предмета исследования как целостности от иного. Это является существенной 
характеристикой системного исследования, предметом которого является целостность. При этом если 
конвенциональный подход позволяет легче раскрыть разнообразие, то единство в многообразии уже 
требует целостности. 

Этимологически понятие «сложность» обрело поле «живого образа» во взаимодействии 
людей с непосредственными ситуациями, когда требуется выяснение понимания «сложности» для 
осознания того, что это понимание своего отношения и определение действий. «Сложность» в 
русском языке происходит от «сложения», «сложенности», т.е. составного характера предмета или 
процесса. Такое смысловое поле еще более рельефно представлено в украинском языке, корень слова 
«складність» происходит от «склад», «складено». В целом в этимологическом поле «сложности» 
присутствуют следующие смысловые аспекты. 
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Во-первых, это объективная предметность сложности, такое проявление предмета или 
процесса, которое представляет его как составное, многокомпонентное и многоэлементное 
объединение, как правило, целое. Сложность как свойство, проявленное качество в 
многоэлементности характеризует предмет, процесс или их совокупность. Во-вторых, особую роль в 
смысловом поле играет субъективность восприятия сложности, что означает собственно наличие 
субъекта познающего и действующего (или даже просто наблюдателя сложности), а также 
осуществление мысленного анализа, декомпозиции целостности (т.е. субъект-объектная 
направленность восприятия). В-третьих, здесь присутствует субъектно-волевое отношение к 
сложности, как необходимость усилия, преодоления трудности познании и осуществления 
практически-преобразующей деятельности. В-четвертых, в этимологическом поле особым аспектом 
является коммуникативность определения сложности, осуществление коммуникативных 
отношений изложения или передачи смысла и значения сложности коммуникатором или понимания 
коммуникантом, того, кто передает и того, кто воспринимает в коммуникации смысл или знание о 
сложности. В-пятых, саморефлексия в определении сложности, осознания собственной позиции и 
самоосознания субъекта во взаимодействии с предметом сложности (субъект-объектные отношения) 
и в коммуникативных отношениях по поводу осознания предмета сложности (субъект-субъектные 
отношения). 
Иногда можно встретить метафоричное настороженное отношение к сложности. Так, например, в 
парадоксальном, сходном по звучанию корне отмечается «сложность от слова «ложь», а «простота» 
от слова «рост». В этом смысле подчеркивается произвольность выбора сложного возможность 
искажения сложного, как многозначного, или сохранения в сложном неопределенного. Необходимо 
отметить этимологически интересное выражение «в общей сложности», как подведение итога 
деятельности, результата какого-то процесса в целом. «В общей сложности» рассматривается не 
просто сумма, или множество, а целостность, как возможность в сложенности новых «составных», 
системообразующих, эмерджентных свойств, что вызывает осмысление проблемы 
супераддитивности. 

Это предварительное рассмотрение этимологически закрепленного предметного поля и 
выяснение недостатков конвенционального использование понятия «сложность» обусловливает 
проблему определения сущности сложности, понимания того, что же собственно это такое 
«сложность». 

Из предварительного этимологического анализа выходит, что сложность «это свойство 
объективно существующего предмета, совокупности предметов или процесса, которое проявляется в 
отношении».В первой части определения мы рассматриваем, что «это свойство объективно 
существующего предмета, совокупности предметов или процесса», подчеркивая в этом 
словосочетании реальность, объективность, независимость от нашего сознания этого свойства. Это 
первая существенная характеристика сложности, ее можно обозначить как объективное содержание. 
То, что в этимологии проявлялось как объективная предметность сложности. Сложность проявляется 
как характеристика объективного мира, а не мира отражений, иллюзий сознания. Конкретный 
человек как обладатель сознания может быть как разумным, так и утратившим меру разумности – 
безумным (пользуясь терминологией Эдгара Морена). В этом проявлении сложности акцентируется 
внимание не на процессе отражения, а на первенстве и базовости объективного.  

Объективно существующая сложность характеризуется наличием многокомпонентности, 
которая, в свою очередь, есть многоэлементными частями. Многокомпонентность как большое 
количество частей  и с различными качествами, первое, что определяется в сложности, и 
рассматривается, как минимум, наличие не одного, а более компонентов. Многокомпонентность 
предполагает наличие разноуровневости, а значит и проявление структуры, в первой предпосылке 
целостности. 

Первой атрибутивной характеристикой сложности можно утверждать сложенность, ее 
составной характер, как структурность в многокомпонентности и разноуровневости. Этот атрибут по 
отношению к целостности является предпосылочным, поскольку не всякая структура с составным, 
многокомпонентным составом является проявлением сложности. Эта характеристика обязательна, но 
не достаточна. Например, ребенок сложил кубики во время игры, составной характер, 
многокомпонентность и разноуровневость налицо, но вряд ли это проявление сложности. 
Предпосылочно возможно, но еще не факт. В приведенном примере эта сложенная конструкция 
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отражает объективные законы притяжения и устойчивости, если они нарушены - конструкция 
разрушается. 

Второй характеристикой сложности, является не просто наличие многих компонентов и 
элементов, но и еще наличие множества связей и отношений между ними, которые в свою очередь, 
которые не инвариантны, не единственны, а обладают многообразием и поливариантностью.  
При этом структура, в своей многоэлементности и составном характере, может состоять из одних и 
тех же (или подобных) элементов и компонентов, а комбинации связей и отношений вариативны и 
различны. Например, общества состоят из людей (которые остаются людьми в различных 
обществах), объединятся в группы (компоненты), но сами эти  общества существенно отличаются. 
Или в биологии все растения состоят из клеток, которые объединены в компоненты, цветы, плоды, 
листья, стебель, корни, но как разнообразен мир растений. 

Сложность проявляется как свойство не только целостности, но и отношений между 
целостностями, объединенными в группы, популяции, и  т.п., в метацелостности, объединенные в 
новые часто эмерджентные отношения (например, общество или биоценоз). Так, базовым для 
человека является биосоциальное существование, но его недостаточно, поскольку человек стремится 
к социальному осуществлению в отношении с другими людьми и собственной реализации. К тому же 
в определенных случаях готов пожертвовать своим существованием ради осуществления своей 
жизни. Конечно, это иллюстрация сложности как поливариантности (осуществления) как на уровне 
целостности, так и на уровне взаимодействия с другими целостностями, и осуществления 
метацелостностей (коллектива, предприятия, страны) в жизни конкретного человека. 

Третья характеристика связана с тем, что «составной характер» уточняется не только в 
сложенности простого - конфигурации структуры, но и мерой объединенности. Так в упражнениях из 
простых движений появляется сложная комбинация, при наличии их объединенности и 
комплексности, как связанности и последовательности движений Сложность как мера 
объединенности проявляется в особом состоянии связей – в связанности и последовательности. 
Сложность характеризует многообразие связей как мера связанности простого. Так, на одной 
структуре могут осуществляться множество функций, циклических и повторяемых, а также 
поливариантность направленности в развитии целостности. Если на одной структуре появляются 
дополнительные функции, или каждое поколение добавляет новые функции, то этот процесс 
рассматривается как усложнение. 

Например, эволюция, как полифункциональность мобильных телефонов от просто прибора 
связи до включения функций модного аксессуара, радио, магнитофона, телевизора, диктофона, 
компьютера Интернет-устройства, записной книжки, будильника, игрушки и т.д. Все это объединено 
в одном устройстве. Такие примеры можно наблюдать и в биологическом, и в социальном мире. В 
обществе происходит как разделение труда (дифференциация), так и интеграция (исцеление) возврат 
к целостности связей производственных отношений, появление в них эмерджентности, которая 
выступает не только свойством целостности, которая может рассматриваться как система, но и 
четвертым существенным проявлением сложности. 

Определив четыре существенных характеристики сложности, вернемся ко второй части 
определения «это свойство, которое проявляется в отношениях», поскольку сложность проявляется, 
прежде всего, в деятельности, в осознанной целеполагающей активности. Необходимо подчеркнуть, 
что сложность идентифицируется и осознается только в познавательной и практически 
преобразующей деятельности, поэтому нас интересуют субъект–субъект–объектные отношения, не 
только в проявлениях объективной сложности, но и субъективной, субъективированной и 
объективированной.  

Субъект–объектные отношения осуществляются как познание (гносеологическая 
деятельность) и практическая преобразующая деятельность. Сложность в познании определяется в 
процессах отражения, восприятия, различении и понимании. В познании диалектика сложности и 
простоты осуществляется в единстве анализа (декомпозиции) и синтеза (объединении, 
комплексировании). Эта проблема приобрела особое значение в системном мышлении. 

«Сложность чего бы то ни было может проявляться двумя различными путями. Называя что-
либо сложным, мы, как правило, представляем себе очень много различных частей. Это сложность, 
вызванная детализацией, количеством рассматриваемых элементов. Когда перед нами мозаика, 
составленная из тысячи кусочков, мы имеем дело со сложностью детализации. Обычно нам удается 
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найти способ упростить, сгруппировать и организовать такого рода сложную структуру, в которой 
для каждой детали есть только одно место. С такой задачей хорошо справляются компьютеры, 
особенно если она допускает пошаговое решение. Сложность другого типа — динамическая. Она 
возникает в тех случаях, когда элементы могут вступать между собой в самые разнообразные 
отношения. Поскольку каждый из них способен предлагать во множестве различных состояний, то 
даже при небольшом числе элементов они могут быть соединены бессчетным множеством способов. 
Нельзя судить о сложности, руководствуясь количеством элементов, а не возможными способами их 
соединения. Далеко не всегда верно, что чем меньше элементов входит в систему, тем проще ее 
понять и контролировать. Все зависит от степени динамической сложности» [2, с.36-37]. 

Достижение сложности и простоты осуществляется в двух противоположных процессах 
абстрагирования (поиск лишь существенных характеристик и отношений, при игнорировании и 
сокращении детализации) и конкретизации (уточнение совокупности существенных отношений в 
реальных и детализированных ситуациях). При этом научный принцип восхождения от абстрактного 
к конкретному в работах Г. Гегеля, К. Маркса и Э. Ильенкова обосновывает логику продвижения 
научного поиска. С достойным философским юмором эту проблему показал Г. Гегель. Абстрактное 
всегда характеризуется упрощением, а конкретное всегда усложняет познание. Но именно 
исследование конкретного вызывает научное одобрение философа. Конкретное в определении и 
различении требует целостности восприятия, без излишней детализации, и проявляется в усложнении 
как формирование «живого образа», а потом преобразование его в представление, в осмыслении 
единства фигуры и фона, предметности, константности, обобщенности и целостности.  

В сознании человека оперирование образами представляет собой осмысление 
«голографическим отражением» нерасчлененности и синтетичности отражения, под разными углами 
рассматривая эту целостность. Абстрагирование и конкретизация являются процедурами осмысления 
образов восприятия. В свою очередь представления, как осмысленные и снятые в сознании образы, 
позволяют сознанию моделировать и конструировать ожидаемый конечный результат практической 
преобразовательной деятельности. Снятие, как отражение объективных отношений, проявляющихся 
в сложности, определяет субъективирование сложности, что требует декомпозиции сложного в 
выявлении взаимосвязанного простого в модели. И наоборот, моделирование и конструирование 
осуществляет синтезирование и комплексирование простого в сложное. Подробнее проблема 
модусности (моделирование объекта-заместителя на основе объекта-оригинала) и модулюсности 
(воплощение в практической деятельности объекта-заместителя, как проекта будущего результата) в 
моделировании изложена в нашей монографии [3, с.315-317]. 

Эти процессы особенно ярко иллюстрируются в достижениях бионики, история которой 
рассматривается с 1951 года, когда научно-исследовательский отдел Военно-морского министерства 
США приступил к изучению живых организмов как биологических моделей в надежде найти какие-
то новые принципы для разработки механических и электронных систем для флота [4, с.9].  

Сложность в гносеологическом плане рассматривается в контексте противоположного и его 
меры, т.е. меры простоты, в реализации принципа простоты. О развитии этого подхода Мамчур Е.А., 
Овчинников Н.Ф и Уемов А.И. пишут так: «В современную эпоху простота природы мыслится как 
наличие в ней (природе) тенденций к ограничению разнообразия, в связи с чем, идея простоты 
оказывается тесно связанной с понятиями об инвариантах и повторении. Мир бесконечно сложен и 
разнообразен. Но, как свидетельствуют данные науки, за различием и сложностью постоянно 
обнаруживаются (пусть не абсолютно строгие) ритмы и повторения, симметрии и инварианты». И 
далее, подытоживания тезис о «простоте  природы», авторы приходят к выводу о правильности 
понимания «простоты в природе» (акцент на смысле предлога «в»). Таким образом, если идею 
простоты природы истолковать как ее единство, наличия в ней инвариантности, повторения, 
симметрии, она не только играла, но и продолжает играть плодотворную роль в деятельности 
естествоиспытателей» [5, с.245]. Но, помимо «простоты в природе», простота рассматривается как 
принцип научного познания. При этом вспоминают принцип лезвия Оккама «Non sunt entia 
multiplicanda praeter necessitatem», т.е. «Не нужно множить сущности без необходимости», или 
принцип И. Ньютона «не излишествовать» в причинах при объяснении явлений. 

Разграничение простого и сложного в познании использовал Ф.Бэкон в исследовании 
движения. «Существуют простые движения, заключающие в себе корень всех остальных действий в 
природе (в зависимости, правда, от тех или иных состояний материи), и движения сложные или 
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произвольные. Эти последние служат основанием существующей философии, которая почти не 
соприкасается с природой, а между тем такого рода сложные движения, какими являются рождение, 
разложение и другие, скорее должны считаться уже неким результатом или суммой простых 
движений, а не простейшими движениями… Их (простых форм движения) усложнение, 
продолжение, изменение, ограничение, повторение и многообразное соединение образуют сложные 
формы движения, т.е. суммы движений, которые обычно воспринимаются. Этими знаменитыми 
суммами движения являются рождение, разрушение, увеличение, уменьшение, изменение, 
расширение, а также смешение, отделение, превращение (versio)» [6, с.221-222]. В Суммативном 
законе природы утверждалось, что все различия порождаются в природе повторением и умножением 
единообразных частей и элементов.  

Суммативное определение «сложенности» не всегда является адекватным, поскольку 
появляющиеся эмерджентные свойства целостности всегда будут означать новое качество, которое 
не сводится к сумме. Шредингер отмечал, что в развитии круга экспериментальных данных и 
системы знаний роль арбитра к концепциям в теории познания играет простота, относящаяся не к 
данной ситуации, а к продолжающейся тенденции, к знанию, взятому в развитии [5, с. 252]. В 
концепции динамической простоты отражается присущая научному познанию тенденция к отбору 
тех из конкурирующих теоретических систем, которые в процессе объяснения накапливающейся 
экспериментальной информации используют сравнительно меньше независимых посылок. … в 
принципе динамической простоты находит свое отражение важная закономерность познавательного 
процесса. Кратко суть ее можно сформулировать как «стремление» науки к созданию систем в 
высокой степени информативных, точнее – максимально информативных теоретических систем [5, 
с.257]. При этом информативность понимается как синоним «общности; информативность 
отождествляется с полем приложения теории, с ее способностью, используя возможно меньшее 
количество теоретических средств, описать и объяснить возможно более широкий круг явлений [5, 
с.265]. Критерий информативности с минимальными независимыми посылками теоретических 
систем является поиском сущности, поскольку только знание законов и закономерностей позволяют 
сократить детализацию и рассматривать минимальные (точнее существенные) посылки теоретизации.  
Мамчур Е.А., Овчинников Н.Ф и Уемов А.И. предлагают принцип адекватной сложности как 
обобщение принципа простоты. «Если под принципом простоты понимать требование выбора такой 
системы знания, которая при прочих равных условиях обладает минимальным, т.е. нулевым, 
значением сложности, то сформулированное нами методологическое правило может быть названо 
принципом адекватной сложности [5, с.266-267]. Последний также уточняется требованием: 
«минимальным должно быть значение отклонения сложности теоретической от сложности 
эмпирической системы» [5, с.269]. 

На наш взгляд, предложенный принцип не учитывает процессы усложнения и упрощения, 
поскольку стремление к нулю значения сложности является абстрагированием, которое не 
рассматривает проблему меры простоты и меры сложности. Недостаточным является и утверждение 
о «значении отклонения теоретической сложности от эмпирической». Сложность эмпирической 
системы адекватно отражается только при снижении несущественной детализации и отражении 
существенных, внутренних, устойчивых, повторяющихся закономерных связей, отношений и 
процессов. На наш взгляд, мера сложности определена ее существенными характеристиками, утрата 
которых собственно означает переход к простоте. И наоборот, утрата простоты означает обретение 
существенных характеристик сложности. Это мера определяется диалектическим единством 
простоты и сложности. Но мера простоты и  мера сложности определена иной демаркацией – 
проблемой деформации формы и содержания, как утраты меры. Деформация простоты является 
утратой сложности в неадекватности упрощения существенных взаимосвязей, утрата простоты – в 
неадекватном усложнении модели. Деформация сложности часто отражает манипуляции, паразитизм 
на сложности, иждивенчество части на целом. 

В субъект–субъектных отношениях сложность проявляется в обучении, в общении, а также в 
коммуникативных отношениях в целом. Специфика коммуникативного проявления сложности 
отражает проблему простоты как «информативности» и настороженное отношение к сложности в 
коммуникациях, что определяет преграды и трудности обучения и общения в коммуникациях. 
Григорий Саввич Сковорода утверждал: «Говорить правду легко и просто. У истины – простая речь. 
Господь, во всеблагой милости своей, сделал все нужное несложным, а все сложное – ненужным». 
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Приводя эти слова, Столяренко А.М. подчеркивает: «Действительно, окружающий мир и мы сами 
кажутся непостижимо сложными, но до тех пор, пока наука не исследовала их, а мы не овладели 
знаниями» [7, с.63]. Оптинский старец Амвросий учил: «там, где просто – там и ангелов со ста, там, 
где мудрено – там ни одного». Утверждения принципа простоты в доказательстве истинности 
сохраняется и в научном сознании. Не случайно в принципе обучения в дидактике важным является 
«восхождение от простого к сложному». Это правило сформулировано еще Я.А. Коменским в 
практической реализации принципа доступности: от легкого к трудному, от известного к 
неизвестному, от простого к сложному. Так в «общих требованиях обучения и учения, т.е. как учить 
и как учиться» в «Основоположении VI» великий дидактик писал: «любой язык, любые науки или 
искусства должны быть сперва преподаны в простейших элементах, чтобы у учеников сложилось 
общее понимание целого их; затем для более полного изучения даются правила и примеры, а потом 
сообщаются полные системы с присоединением неправильностей, наконец, даются, если это нужно, 
комментарии» [8, с.104]. 

Принцип доступности особенно важен в понимании сложности, которая часто 
конвенционально рассматривается в различных сферах и, прежде всего, в математических теориях. 
Но актуальность определений возрастает в гуманитарном знании, когда логическая обоснованность и 
согласованность знаний становится базовой для дальнейшего «развертывания» исследования. 
Сложность как свойство отражаемого объекта или процесса предполагает в коммуникативных 
отношениях осуществление принципа доступности, который известен как дидактический принцип в 
трансляции, обмене, интерпретации и понимании существенных взаимосвязей. 
Таким образом, развитие сущности понятия «сложность» характеризует количественную и 
качественную динамику семантического отраженного поля. В нем сейчас наиболее рельефно 
представлены: объективная предметность, как многоэлементный состав структуры, ее многообразные 
отношения, субъективно-волевое отношение к сложности, как необходимость усилий в преодолении 
трудностей и фрагментарности в познании и практически-преобразующей деятельности, 
коммуникативных отношениях, сложности в передаче смыслов, и понимание сложности в 
интерсубъективности и саморефлексии субъекта. 

Сложность можно определить как свойство объективно существующего предмета, 
совокупности предметов или процесса, атрибуцией которого является многоэлементность и 
многоуровневость структуры, которая обладает многообразием связей и поливариантностью 
отношений (функционирования, поведения и развития), эмерджентностью как мерой объединенности 
в связанности и последовательности. Сложность как свойство проявляется в субъект–субъект–
объектных отношениях в осуществлении принципа максимизации информативности выявления 
существенных связей:  
в познании и практически-преобразующей деятельности в диалектике абстрактного и конкретного, 
декомпозиции и синтезировании, модусности и модулюсности в моделировании;  
в коммуникативной деятельности в реализации принципа доступности понимания в общении и 
обучении как проблема преодоления трудности трансляции, обмена, интерпретации и понимания 
существенных взаимосвязей. 
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SUMMARY 
 

This article examines the semantic field of the concept of "complexity", attribute characteristics of the 
objective and its manifestation in the relationship of subject-subject-object nature. 

 
 

Л.Д. КРИВЕГА, В.О. ЗУБОВ 
  

СУЧАСНА СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ:  
ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

 
Осмислення  специфіки та плинності сучасного соціуму потребує адекватного 

методологічного інструментарія. Тому слушним та своєчасним є звернення до проблеми щодо 
розуміння концептуального статусу, проблемного поля та напрямків розвитку сучасної соціальної 
філософії, що і виступає метою написання цієї статті.  Певний доробок в цьому напрямку зроблено 
такими фахівцями як К.Х. Момджян [4-6], К. М. Оганян, В. П. Бранський, Ю. В. Манько [7] та 
іншими науковцями.  Зазначимо, що соціальна філософія - це система теоретичного знання про 
найбільш загальні закономірності функціонування і розвитку суспільства та тенденції взаємодії 
соціальних явищ. Соціальна філософія досліджує не окремий сегмент суспільного буття (історичний, 
економічний, демографічний тощо), а зосереджується рушійних силах та чинниках соціального 
розвитку, на «больових точках» функціонування соціуму, його особливостях в певний історичний 
час, на внутрішніх взаємозв'язках таких соціальних систем, як політика, економіка, ідеологія, 
культура, аналізуючи їх у взаємодії та системних зв'язках. Філософія виступає методологією 
наукового пізнання, і ця її особливість знаходить відображення і у сфері соціальних наук. Соціальна 
філософія — це рефлексія  соціального буття людини, її соціальної поведінки. Сучасна філософія 
звертається до широкого діапазону тем щодо функціонування соціального буття. Слід відзначити три 
напрями осмислення сутності соціального буття: субстанціональний, функціональний аксіологічний. 
Останній свідчить, що в умовах постмодерної цивілізації на перший план виходить ціннісна складова 
суспільного буття. 
 Які ж проблеми стоять перед сучасною соціальною філософією? Найголовнішою є  криза - 
криза фрагментації. Суть цієї кризи полягає в тому, що існує багато підходів в розумінні 
концептуального статусу, проблемного поля і завдань соціальної філософії, що ускладнює спроби 
діалогу між їхніми прихильниками. Існують, як мінімум, три конфліктуючих уявлення про суть і 
призначення соціальної філософії, прихильники яких сприймають своїх опонентів як таких, що 
підлягають дискредитації [6, с. 61-71].  
 Першу з цих течій представлено прихильниками рефлективної традиції, які вважають, що 
соціальна філософія є вид наукового пізнання людини, суспільства та історії, якісно відмінний від 
нефілософського суспільствознавства і гуманітаристики. Рефлективна соціальна філософія досліджує 
суспільство, історію і людину в аспекті сущого, тобто цікавиться власною логікою їх буття, яка дана 
суб'єкту пізнання феноменологічно і все ж не залежить від його ціннісних переваг, будучи об'єктом 
верифікованого знання. Предметне завдання рефлективної соціальної філософії – аналіз сутності та 
існування соціальної реальності як підсистеми єдиного й цілісного світу, що цікавить філософію 
взагалі. Вивчаючи сутність суспільного життя, соціальна філософія розглядає його як соціум або 
надорганічну реальність – різноманітний у своїх проявах світ людини, виділений з природи і 
відмінний від неї. 
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 Другий напрямок представлено прихильниками валюативної соціальної філософії, які 
вважають що вона являє собою не пізнання соціального світу, а його усвідомлення, мета якого – 
пошук смислів людського існування в соціумі і побудова моделей суспільного устрою. На відміну від 
рефлективної філософії валюативна традиція пропонує не знання про соціальний світ, а думки про 
нього, що мають найважливіше адаптивне значення для людства. Ця філософія говорить мовою  
цінностних суджень, які можуть бути загальнозначущими (і навіть загальнообов'язковими), але не 
піддаються гносеологічній перевірці на істинність або хибність. Не будучи наукою, валюативна 
філософія є одною із системоутворюючих підстав людської культури,  бо задає ціннісний консенсус, 
що лежить в її основі. Ціннісна (валюативна) соціальна філософія виходить з розуміння філософії як 
софійного знання, мудрості буття у світі, покликаної відповісти на питання про сенс людського 
існування в суспільстві та історії. Відповідно таким  завданням  соціальна філософія концентрує 
увагу на обговоренні бажаних форм суспільного устрою, можливого призначення соціальних 
інститутів і норм гідного існування в суспільстві, які відповідають найвищим (з точки зору філософа) 
цінностям людського буття.  Валюативна соціальна філософія – від платонівських поглядів на 
державу до ідеологем «Комуністичного маніфесту», історіософії Ф. Ніцше, М. Бердяєва, –  є 
альтернативною науковому пізнанню суспільства і виступає як своєрідна форма «соціального 
проповідництва». Її судження ґрунтуються на ціннісних перевагах, які можуть бути кваліфіковані як 
істинні або помилкові лише в тому випадку, коли стосуються «цінностей-як засобів», але не кінцевих 
«цінностей-як цілей», і вільно обираються людьми [5].  
 Вважається, що дві перші моделі філософствування здатні гармонійно взаємодоповнювати 
один одного за умови добровільних розумних самообмежень. Так, представникам рефлективної 
соціальної філософії, на думку К. Момджяна [5], слід відмовитися від сцієнтизму як неправомірної 
абсолютизації науковості, від «Когнітивного імперіалізму», заснованого на абсолютизації Істини, 
перетворенні її в субстанцію людського духу. Прихильникам валюативної філософії слід визнати 
можливість і необхідність наукового філософствування, яке говорить мовою суджень істини, дає 
важливі і корисні знання про соціальну реальність, розглянутої в її цілісності, загальності та 
історичних формах існування. Слід визнати, що саме рефлективна соціальна філософія може і 
повинна давати важливі методологічні орієнтири нефілософським наукам про людину, суспільство та 
історію. 
 Третя модель соціально-філософських міркувань – постмодернізм, що позиціонує себе як 
альтернативу класичного раціоналізму з його культом достовірності та об'єктивності, 
есенціалістською стратегією пізнання. Постмодернізм цілком продуктивний як установка ціннісної 
свідомості, в основі якої лежить протест проти тотальної «уніформи». У сфері когнітивного 
свідомості постмодернізм корисний як спосіб самозахисту проектних і прескрептивних духовних 
практик від абсолютистських претензій з боку «денотативної гри» (Ж. Ліотар). Постмодернізм виявив 
неабияку здатність до художнього аналізу неявного, невиявленого і парадоксального в світі 
соціальних визначень смислів, але ігнорування об'єктивності соціального пізнання і  есенціалізму, на 
думку К. Момджяна, заперечує результативність такого підходу.  Але сучасний світ, що стає все 
більшою мірою «світом негарантованих фіналів», вимагає від дослідників подолання кризи 
фрагментації, що дозволить соціальним філософам різних напрямів дати адекватну світоглядну 
картину сучасного  соціального простору і внести свій внесок у вирішення триєдиного завдання, 
сформульованого І.Кантом - відповісти на питання про те, що ми можемо знати про соціальний світ, 
на що ми можемо сподіватися в ньому і що ми повинні в ньому робити для його удосконалення. 
 Не  треба забувати, що соціально-філософська рефлексія підпорядкована  певним нормам, які 
виступають як кодифіковані системи регулювання у сфері наукового пізнання і діють у межах 
відповідних ціннісних структур. Норми завжди  обмежують сприйняття світу до певних дозволених 
меж, бо норми – це інституції взаємних обмежень, які дозволяють уникати свавілля науковця. 
Нормативне регулювання в науці змінюється  з розвитком  самої науки і парадигмальне бачення  
світу науковцями  передбачає з’ясування меж свого самообмеження задля досягнення істини чи 
власного самовиразу в наукових колах. Наукова норма в соціально-філософських дослідженнях 
входить у два семантичні кола – “міра дії” та “міра оцінки”. Тому  вивчення соціуму завжди 
здійснюється в контексті ціннісних орієнтацій. Норми знання, його обґрунтованості й доказовості, 
структури та організації в їх інваріантному модусі становлять основи ідеалу науковості та 
намагаються підпорядковуватися таким цінностям як істина чи тільки самоствердження науковця.  



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

91 

Виокремлюють  кілька пластів нормативності відповідно до трьох різних сфер: - сфери людської 
діяльності, яка характеризується динамічністю, процесуальністю; сфери знання як накопичення 
результатів наукової діяльності, стрижнем якої є кумулятивність та спадкоємність; сфери соціальної 
взаємодії вчених, яка визначається комунікативністю.  Перший пласт містить норми і приписи, за 
якими наука відрізняється від інших видів діяльності, виявляє специфічні ознаки, зумовлені цілями і 
завданнями наукового пошуку, а також методологічні настанови, що визначають ставлення суб’єкта 
пізнання до об’єкта.  Другий пласт нормативності – це так звані критерії науковості чи демаркації, 
виявити які намагалися ще в античній філософії, коли вперше почали замислюватися над тим, як 
відрізнити достовірне знання від уявлення, гадки (Парменід, Сократ, Платон та ін.). У ХХ столітті 
розв’язання цієї проблеми зазнало суттєвої трансформації: від принципу верифікації, обґрунтованого 
Л.Вітгенштейном [1], і принципу емпіричного підтвердження, запропонованого Р.Карнапом [2], які 
пізніше були спростовані й замінені принципом фальсифікації, аж до проголошення методологічного 
анархізму П.Фейєрабендом [12]. Р.Мертон  в своїх наукових розвідках акцент змістив на третій пласт 
нормативності – норми взаємодії між науковцями. Основне завдання науки, з точки зору Р. Мертона, 
полягає в постійному зростанні масиву посвідченого наукового знання. Для досягнення цієї мети 
необхідно слідувати чотирьом основним імперативам наукового етосу: універсалізм 
(позаособистісний характер наукового знання), колективізм (повідомлення про відкриття іншим 
ученим вільно і без переваг), безкорисливість (вибудовування наукової діяльності так, як ніби крім 
осягнення істини немає ніяких інтересів) і організований скептицизм (виняток некритичного 
сприйняття результатів дослідження)[3]. Науковий етос визначається професійними та моральними 
нормами, зокрема, такими як неупередженість рівність вчених перед Істиною. Досвід минулого 
забезпечує людство традиційними ціннісно-нормативними структурами, крізь призму яких дослідник 
сприймає дійсність.  Слушною є думка, що дві основні цілі наукового пізнання – прагнення до Істини 
та самоствердження вченого у творчому пориві – мають перспективу реалізації тільки в шанобливому 
ставленні до загальнолюдських цінностей [11, с. 8-9 ]. 

Соціально-філософське, як і будь-яке наукове, дослідження  завжди асоціювалося з 
раціональністю.  Тривалий час переважали уявлення про раціональність як систему норм, які 
детермінують пізнавальну діяльність і становлять сутність науки. Раціональність визначалася 
передусім як контрольованість пізнання механізмами розуму, сукупність настанов розумово-
розсудкової діяльності, визначення цілей та орієнтирів мислення, спрямованого на адекватність і 
повноту відображення дійсності.  Але переоцінка раціональності у  постпозитивізмі (Т.Кун, 
І.Лакатош, С.Тулмін, Дж.Агассі, К.Поппер та ін.) обумовила послабленні методологічних норм і 
принципів раціональності, а П.Фейєрабенд взагалі  заперечив можливість установлення чітких меж 
між науковими та ненауковими формами осягнення світу[12].  На характер соціально-філософських 
досліджень вплинула і думка К. Поппера, що критерієм раціональності наукових концепцій є не 
підтверджуваність, а здатність витримати критичне випробування у зіткненні з контр прикладами [8]. 
Слушною є думка Ст.Тулміна,  що “матриці розуміння” (норми раціональності) співіснують і 
змінюються через вільний природний добір в “інтелектуальному середовищі”, а чинниками добору 
виступають когнітивні чи соціальні явища та процеси [10].  Пропонується також розрізняти “закриту” 
і “відкриту” форми раціональності (В.Швирьов). “Закрита” раціональність нечутлива до критики 
власних принципів. В основі “відкритої” раціональності – настанови на вихід за межі жорсткої 
системи пізнавальних координат і рефлексивний аналіз вихідних передумов нормативності, 
виявлення меж її пізнавального потенціалу. В.Швирьов розрізняє також класичну раціональність 
(характеризується “закритістю”, жорсткою нормативністю) та некласичну раціональність (визнається 
принцип відкритості, пов’язаного зі свободою)[13]. Нормативну раціональність як відкриту систему 
розглядає В. Порус. Її мінливість, динамічність зумовлюється здатністю її підсистем адаптуватися до 
процесів розвитку наукового знання. Об’єктивність норм раціональності не тотожна їх апріорності, а 
означає зумовленість історичним розвитком науки [9 ].  

Зазначимо, що концепції, які виходили з ототожнення раціональності та нормативності 
зазнавали критики, але спроби подолати нормативність з метою оптимізації пізнавального процесу й 
утвердження абсолютної інтелектуальної свободи людини зазнали невдачі. Вважаємо, що 
раціональність наукового пізнання та соціальної практики – одна з основних цінностей, що 
утворюють горизонт культури. Спроби вивести раціональність з цього ряду, низведення її до 
інструменту для досягнення прагматичних цілей, мають у кінцевому рахунку контркультурну 
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спрямованість, бо культура – це раціональний тип людського буття. Зрозуміло, це не означає, що весь 
зміст культури зводиться до раціонального. Культура з недорозвиненою раціональністю  і культура, в 
якій раціональність витісняє і підміняє собою інші людські цінності, є однаковою мірою хибні.  
 Ще однією проблемою сучасної соціальної філософії виступає проблема  можливості 
досягнення універсальної соціальної теорії, розуміння «загальних аксіом, вихідних засад і кінцевих 
причин» соціокультурної активності людей, які, можливо, обумовлюють кожну реальну подію і 
проявляються в них. Чи є перехід від «метафізичної» до «позитивної» стадії свого розвитку (якщо 
використовувати термінологію О. Конта) тенденцією змін в соціальній філософії? Спекулятивне 
філософствування про суспільство й досі є поширеним серед наукових кіл, коли виходячи з 
гіперабстрактної теорії (наприклад, історичного матеріалізму), не спускаються нижче типологічного 
рівня «формацій» чи інших суперфаз людської історії. Тому слушною є ідея спуститися з аж ніяк не 
обітованих «небес» філософської абстракції на тверде підґрунтя реальної соціальної науки, яка 
обумовлена фактами, а не метафізичними «першоосновами», вивчає конкретні суспільні системи, а 
не конструює «ідеальні типи» громадської організації [4, с.5]. 
 Можна  звернути увагу, що в університетах США практично відсутні абстрактні соціально-
філософські дослідження і навчальні курси з претензіями пояснити «все і вся» в людській історії і 
функціонуванні суспільства. В умовах прискорення темпів соціальних змін й взаємопроникнення 
різноманітних соціокультурних систем «приземленість» філософських розвідок, їх орієнтація на 
імперативи «здорового глузду», ідеологію повсякденного життєвого успіху і чітко виражений культ 
статистики має сенс. Не заперечуючи міркувань про такі питання, як: що є суспільство, чи існують 
універсальні закони його будови і функціонування, які алгоритми його історичної зміни, сучасна 
доба вимагає й конкретизації  щодо певного сегменту досліджуваного соціального простору в його 
часовому вимірі.  Не  буде помилкою визнати, що в сучасному суспільстві в цілому  відсутній 
скільки-небудь серйозний інтерес до теорій вищого рангу узагальнення, які намагаються зрозуміти, 
що є суспільство, історія і людина в родових, «надчасових і надпросторових» формах свого 
соціокультурного буття. Таке ставлення висловлює собою домінуючий тип прагматичного 
менталітету, який вважає критерієм цінності наукових ідей їх безпосередню практичну корисність, 
здатність підтримувати в «робочому стані» або змінювати на краще готівкові умови економічного, 
соціального, політичного існування людей в суспільстві. Абстрактні судження соціальної філософії, 
не пов’язані ні з якої історичною конкретикою, сприймаються прагматиками як «порожня гра 
розуму», набір «пустопорожніх мудрувань», що не мають ніякого відношення до подій та вимог 
реального життя. Такі соціальні теорії набувають статусу «брехливих» теорій і, в кращому випадку, є 
баластом в науці. Але, коли забувши про «вихідну непрактичність» соціальної філософії, її завзяті 
прихильники намагаються використовувати умоглядні постулати як «керівництво до практичної дії», 
покликане привести реальне життя у відповідність з уявленнями «соціальних проповідників» про 
належну, «ідеальну» форму організації соціуму, це стає небезпечним проявом «гордині людського 
розуму», який надихається ілюзорним прагненням пізнати непізнаване в марній надії змінити 
незмінне. «Справді, хіба не гідна глузування чи жалю «інтелектуальна нескромність» людей, які - не 
вміючи спрогнозувати особисте життя на найближчий тиждень або місяць, не будучи здатними 
контролювати поведінку власної сім'ї, –  все ж сміливо беруться за розрахунок і прогноз тектонічних 
зрушень історії, прагнуть «вільно творити» її, змінювати в бажаному напрямку, стверджувати своє 
панування над багатовіковими укладами суспільного буття» [4, с.7]. 
 Проблемним для сучасної соціальної філософії є обмеженість деяких  фахівців з цієї галузі в 
розумінні особливостей функціонування інших соціокультурних систем,  нестача порівняльних 
аспектів в дослідженнях соціуму.  Зазначимо, що інноваційними складовими сучасного наукового 
дискурсу є: комп’ютеризація та інформатизація науки, які розширюють арсенал методів пізнання; 
зміна суб’єкта пізнання, яким у науці інформаційної доби стає людино-машинна система; 
перетворення наукового дискурсу в умовах інформаційної глобалізації на елемент дискурсу влади. В 
зв’язку з цим компаративні наукові розвідки повинні виступати складової частиною будь якого 
соціально-філософського пошуку. На жаль, поширеною  є практика експлікації висновків щодо 
дослідженнях вітчизняних соціальних реалій на всю світову спільноту. Визиває подив, коли в 
дисертаціях з соціальної філософії автори в характеристиці своєї наукової новизни застосовують 
вирази «вперше в українській філософії…». В умовах інформаційного суспільства, коли доступ до 
соціально-філософських розробок фахівців з усього світу вже не є проблемою, науковець повинен 
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долати свою провінційність і бути обізнаним з останніми досягненнями в досліджуваній 
проблематиці в провідних наукових центрах світу і не винаходити колесо. В зв’язку з цим зауважимо, 
що соціально-філософський аналіз  соціальних явищ потребує компаративної складової в 
методологічному комплексі їх дослідження. Компаративістика – філософська теорія порівняння як 
базисної логічної операції розуму (від лат. сomparatio - рівне співвідношення, домірність, порівняння, 
звірення, взаємна угода) передбачає використання  в соціально-філософському дослідження 
порівняльної методології. Це пов'язане, по-перше, з тенденцією до спеціалізації та конкретизації 
предметів дослідження всередині гуманітарних наук, по-друге, з відмовою від спроб створення 
всеосяжних, універсальних систем знання; по - третє, із зростанням масштабів глобалізаційних та 
кроскультурних процесів в сучасному соціумі. Поява нового кола питань, пов'язаних з осмисленням 
природи кроскультурного пастишу та унікальності (культурної, мовної, правової тощо), з одного 
боку, і спроби виявлення подібності в рамках цього різноманіття, з іншого боку, призвели до 
необхідності використання порівняння як  необхідного в науковому пошуку методу. Пошук 
методологічної підстави компаративних досліджень і аналіз порівняння стає пріоритетом філософії. 
Філософська компаративістика має два основних напрямки розвитку. Перше – "горизонтальне" 
(культурно-географічне). Основоположною тезою цього напряму стали слова М. Бубера про 
необхідність діалогу культур Сходу і Заходу. Завдання цього напрямку - методологічне прояснення 
основних концептів "Схід", "Захід", "Північ", "Південь" як культурних феноменів, усвідомлення їх 
унікальності та пошук шляхів можливого діалогу. Другий напрямок - "вертикальне" (історико-
філософський). В рамках цього напрямку ставиться завдання  простежити еволюцію формування 
порівняльного методу в історії філософії, а також виявити структуру порівняльної операції. В історії 
філософії осмислення проблеми порівняння еволюціонувало від метафізичного уявлення про 
пропорційність космосу в античності до логічного розуміння порівняння як базисної операції розуму 
у  сучасній філософії. Основним питанням в межах даної проблематики було і залишається питання 
виявлення підстави для порівняння. В рамках постмодернізму в основі всіх компаративістських 
досліджень простежується вплив тези про те, що порівнянність – абсолютна, непорівнянність – 
відносна. 
 Зазначимо також, що теоретичні розвідки соціальної філософії  співмірні із соціальними 
процесами сьогодення, із законами розвитку і трансформації складних систем, якими є суспільство і 
його інститути. І все це спрямовано на зростання масштабів свободи людини в контексті  реалізації 
нею своїх сутнісних сил. Життєздатність суспільних систем багато в чому пов’язана з їхньою 
внутрішньою неоднорідністю, обумовленою неоднорідною поліфонією соціальних суб’єктів та їх 
інтересів. Тому й розвиток суспільства — це складний процес самоорганізації людської спільноти в 
часі і просторі, це світ зіткнення інтересів різного рівня соціальних суб’єктів. Але як тільки людина 
перетворюється на абстракцію, відразу наступає розрив між соціальною теорією і практикою. 
Подолання абстрактності – головне завдання сучасного суспільства стосовно відношення до людини, 
її потреб, прагнень, інтересів. Антропний принцип як провідний у розвитку сучасної цивілізації 
передбачає надання переваги, врешті-решт,  інтересам саме людини, яка прагне звільнитися від усіх 
форм соціального відчуження, результатом чого є формування нового, вищого типу суспільно-
гуманістичних за своєю суттю відносин. Одним із чинників, який стимулює дослідження зазначеної 
проблеми, є необхідність перегляду традиційного розуміння культурного розвитку суспільства, 
надання цьому розумінню  адекватного сучасним реаліям виміру. До речі, постмодернізм 
сторониться «тоталізуючих моделей» і пов'язаний зі зміною пізнавальної парадигми, переглядом 
позиції суб'єкта як центру і джерела системи уявлень. Місце суб'єкта займають різноманітні 
безособові структури, будь то потоки бажання і інтенсивності (Ж.Делез і Ф.Гваттарі), трансгресія і 
еротизм (Ж. Батай), спокуса в його гіперреальну вимірі (Ж.Бодрійар), пульсації, пов'язані з лібідо (Ж 
. Лакан), сингулярності (П.Віріліо, Ж.-Л.Нансі), іронія (Р. Рорті) або ж огида (Ю. Кристева). В 
результаті антропоцентризм, характерний для просвітненської картини світу, змінюється безліччю 
онтологій, що вишиковуються згідно безлічі «об'єктів». 
 Отже, підсумовуючи, зазначимо наступне. Для сучасної соціальної філософії характерні криза 
фрагментації, послаблення методологічних норм і принципів раціональності, нестача в сучасних 
соціально-філософських розвідках порівняльних аспектів, розрив між соціальною теорією і  сучасною 
практикою перетворення соціуму.  
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SUMMARY 
 

The article is dedicated to the problems and trends of the development of social philosophy. We consider the 
fragmentation of the crisis, the weakening of the principles of rationality, lack of  comparative aspects in 
modern social and philosophical studies, the gap between social theory and practice of modern 
transformation of society. 
 

                                                                                                               В.О.ТАРАН 
 

СУЧАСНА УКРАЇНА ТА «ІСЛАМСЬКИЙ» ФАКТОР 
 

          Аналізуючи складні соціальні процеси, що нині переживає Україна на шляху власного державо- 
і націобудівництва, треба враховувати вплив різноманітних факторів, що так чи інакше впливають на 
зміст і динаміку таких процесів. Одним із них є «ісламський» фактор, який сьогодні виступає не 
тільки впливовим чинником світої і європейської політики, але й все більшим «коректором» 
різносторонньої діяльності української держави, що потребує ретельного дослідження ісламського 
феномена саме в контексті українських сучасних реалій. Говорячи про них, треба зазначити, що хоча 
за офіційними даними в Україні мешкає приблизно 500 000 мусульман (деякі джерела наводять 
цифру в 1 млн і навіть більше), інтерес до ісламської проблематики на науковому рівні в Україні поки 
що не набув достатнього рівня. Принаймні, він більшою мірою обмежується зовнішніми 
«параметрами» або тим географічним і культурним простором, який безпосередньо пов’язаний з 
компактним перебуванням українських мусульман.  
          Незважаючи на появу в останні роки ряду серйозних досліджень, присвячених мусульманській 
культурі та ісламській проблематиці в Україні, зокрема І.Абдуллаєва [1], Н.Абдульвапова [3; 4], 
О.Гайворонського [7],  О.Мавріної  [15], І.Храпунова [23], Е.Челебі [13] та ін., їх кількість є явно 
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недостатньою. Більше того, необхідне не тільки об’єктивне висвітлення актуальних проблем 
мусульманського світу, релігійно-світоглядних основ його існування, специфіки взаємодії з іншими 
цивілізаційними світами, але й знайомство широких верств населення з взірцями мусульманської 
духовної культури, що потребує перекладу кримськотатаромовних, арабомовних, перськомовних, 
турецькомовних тощо першоджерел на українську мову. При цьому треба виходити з того, що 
сучасна Україна належить до групи європейських країн, що мають власне корінне мусульманське 
населення. А отже, історія появи і поширення ісламу на території України потребує більш 
поглибленого вивчення.  
          Виходячи з цього, метою даної статті є спроба привернути увагу читача саме до історичних 
передумов виникнення ісламу на українських землях. Завдання статті автор бачить у тому, щоб 
простежити долю українського мусульманства в контексті  тих історичних подій, що характеризують 
розгортання української історії і сучасності.    

Як свідчать історичні факти, поширення ісламу на українських землях – це закономірний 
процес, обумовлений розміщенням України на рубежі великих цивілізацій – мусульманської і 
християнської, а також складним етнічним складом її населення, частина якого сповідує іслам.  

Іслам на теренах України нараховує більш ніж тисячолітню історію. Існує стародавня легенда 
про те, що іслам на території України, а саме - на Кримському півострові, поширювався ще 
сподвижниками Пророка Мухаммада Газі Мансуром і Маликом Аштером. Останні відвідали цей 
регіон у VII столітті від Різдва Христова, розповсюджуючи ідеї ісламу, загинули в бою і були 
поховані поблизу Бахчисараю. До речі, легенди, пов’язані з їх життям і діяннями з часом отримали 
суфійське трактування, були засвоєні суфійським середовищем і стали надбанням суфійської історії 
Криму (суфізм — містичний напрямок в ісламі, що виник у VII—VIII ст. і увібрав у себе елементи 
стародавніх вірувань і культів Сходу, античних і християнських переконань). 

Існують цікаві дані про період перебування на території сучасної України у VIII ст. аланів, 
які, як відомо, в етно-культурному плані представляли досить складне індоєвропейське утворення, де 
маргінальність виступала домінантною ознакою етногенези [5]. Сповідуючи в цілому християнство, 
вони разом з тим ховали своїх померлих за мусульманським звичаєм. 
Водночас неможливо однозначно вказати дати розповсюдження ісламу в Україні. Ісламізація частини 
населення України у загальноісторичній перспективі виглядає як поступовий, поволі наростаючий 
процес. У ІХ-ХІ ст. Київську Русь часто відвідували арабські купці, історики та географи. Завдяки 
працям ібн Даста, ібн Хаукаля, ібн Якуба, аль-Масуді, ібн Фадлана, Міскавайга, ібн Хордадбега, аль-
Ідрісі до нас дійшло чимало відомостей про стародавніх слов’ян, їхню ментальність, побут, релігію, 
державний устрій та культуру загалом [22]. Численні археологічні знахідки (зокрема, арабські монети 
того періоду) вказують і на існування розгалужених торгівельних зв’язків між Київською Руссю й 
державами мусульманського світу. Певний час у Києві навіть була колонія мусульманських купців. А 
це свідчить про наявність тісних торгівельних, дипломатичних та культурних зв’язків між 
слов’янським і арабським світом. Про знайомство на Русі з ісламом вказує і відома легенда про 
«вибір віри» князем Володимиром у Х століття. Тим більше, що і сам Володимир, виходячи із 
особливих стосунків з Волжською Булгарією, певний період явно симпатизував ісламу. Про це ми 
дізнаємося із спогадів аль-Марвазі, датованих 1120 р., на які, у свою чергу, посилається О.Пріцак – 
видатний американський і український історик і сходознавець ХХ ст. у своїй роботі «Походження 
Русі» [21]. 

Про присутність ісламської общини в Криму у ХІІІ столітті свідчать повідомлення про 
будівлю у 1222 році у м.Судаку турками-сельджуками мечеті та появи трохи згодом поетичного 
твору Махмуда Киримли «Юсуф і Зеліха» [2]. Показово, що саме ХІІІ ст. представляє цілу епоху в 
історії суфізму, яка характеризується формуванням розгалуженої організаційної структури і 
створенням численних суфійських братств – терикатів. У середині ХІІІ ст. в результаті масових 
переселень, пов’язаних у першу чергу з татаро-монгольським просуванням на Захід, Крим стає 
ареною бурхливих процесів, що мали безпосереднє відношення до суфізму. У цей час півострів 
заполонили представники різних дервішеських груп, що об’єднували релігійно-містичний рух бабаї і 
переміщувалися  з території Середньої Азії, а також Афганістану і Іраку. Ці процеси знайшли 
відображення, зокрема, у творі турецького поета ХV ст. Ебу-ль-Хайра Румі – «Сказання про Салтука» 
[9], який розповідає про процес мусульманізації Анатолії, Румелії, острова Крит і Криму. Головним 
героєм твору є один із найбільш відомих представників руху «бабаї», яскравий послідовник шейха 
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Ахмеда Есеві – Сейєід Сари Салтук Баба. З іменами Салтук Баба, Барак Баба та інших представників 
релігійно-суфійського руху бабаї асоціюється не тільки розповсюдження ісламської віри, але й 
становлення на півострові мусульманських наук. Цікаво, що ці події відбуваються під час правління в 
Золотій Орді молодшого брата хана Батия (Бату) – хана Берке, який приймає іслам у бухарській 
обителі суфійського шейха Сайфаддіна Бахарзі, який був учнем засновника одного з найбільш 
популярних суфійських орденів – ордена кубраві – Наджмаддіна Кубра, котрого бухарці прозвали 
«шейхом усього світу». Про входження Криму у другій половині ХІІІ ст. в ареал розповсюдження 
ісламу і, зокрема, суфізму, про перебування тут шейхів, свідчать і дані епіграфіки. На численних 
надмогильних пам’ятниках нинішнього Старого Криму, що датуються ХІІІ – ХV ст., присутні 
десятки назв міст, які у золотоординські часи були важливими центрами мусульманства, зокрема, 
суфізму: Бухара, Кон’я, Тебріз, Ербіль, Алєппо та ін.[4]. 

Отже, як бачимо, чималу роль у становлені ісламу в Україні відіграла й Золота Орда (одна із 
літніх ставок Абдаллах-хана – нащадка хана Узбека, що розповсюдив іслам в Орді, була знайдена на 
території Попаснянського району Луганської області і датується ХІV ст. [15]). Спочатку верхівка, а 
потім і татарські воїни цього потужного державного утвореня прийняли іслам, і у 1313 році він став 
державною релігією. Саме з Ордою пов’язано чимало державотворчих процесів на Кримському 
півострові, які в підсумку завершилися створенням у середині ХV ст.  високорозвиненої 
мусульманської держави - Кримського Ханства (1449 р.), що проіснувало до 1783 року. Її виникнення 
пов’язане з ім’ям Хаджі-Гірея. За формою державного правління Кримське Ханство було станово-
представницькою обмеженою монархією. Хан, який стояв на чолі держави, володів широкими 
повноваженнями. Разом з тим його влада обмежувалася вищим колегіальним органом – Діваном та 
муфтієм (головою мусульманського духовенства), який виконував роль своєрідного контрольно-
наглядового органу, спостерігаючи за діями та рішеннями хана щодо їх відповідності нормам ісламу. 
До складу нової держави увійшла більшість земель Криму та степові райони Причорномор'я, 
Приазов’я та Прикубання. Столицею Кримського ханства став Бахчисарай («місто-сад»). Цікаво, що 
Бахчисарайський палац, важлива пам'ятка архітектури XVI ст., був збудований італійцем Фіоравенті. 
Тим самим, який будував московський Кремль. На жаль, у 1475 р. Крим потрапив у залежність від 
османської Туреччини.  

У намаганні протистояти останній Гіреї не раз зверталися за допомогою до українського 
козацтва, як то було у подіях 1624-1629 рр., так само як і Богдан Хмельницький, потребуючи 
досвідченої кримськотатарської кавалерії для боїв із польським кінним військом, навесні 1648 р. 
уклав з Іслямом III Ґіреєм угоду про спільну боротьбу проти Польщі. До речі, й  Конституція 
гетьмана Пилипа Орлика (1710 р.) наголошує на  необхідності відновлення побратимських стосунків 
і з Кримською державою для збройного об’єднання і скріплення вічної дружби, щоб надалі сусідні 
землі, зауваживши це, не намагалися зухвалим нападом у спину покорити собі Україну, а навпаки – 
самі побоювалися нападу [20]. Щоправда, це в цілому не покращує загальну атмосферу драматизму і 
навіть трагізму, яка в силу різних причин, у перше чергу політико-економічних, географічних та 
війського-стратегічних, характеризує відносини між Кримським Ханством і його північними 
сусідами протягом ХV-ХVІІІ ст. А боротьба за Крим між Турцією і Росією врешті-решт закінчилася 
приєднанням Криму до Російської імперії. Разом з тим само існування Кримського Ханства 
обумовлювало посилення контактів на різних рівнях – політичному, дипломатичному, економічному, 
торгівельному, військовому, духовному тощо – між ісламським і християнським світом. Роль України 
тут є особливою, оскільки вона мала безпосередній кордон з Кримським Ханством, а крім того була 
транзитною територією у стосунках між Кримом, з одного боку, та Московією, Польщею, Литвою й 
іншими європейськими країнами, з іншого. Взагалі період XVII—XVIII ст. відзначений навіть 
певною татарсько-козацькою акультуризацією. Показником її може бути не тільки впадаюча в око 
схожість у таких звичаях, як гоління голови і бороди, у вбранні, зброї та інших об'єктах матеріальної 
культури, в їжі і навіть тактиці степового кінного бою, але і в збільшенні випадків переселення 
козаків у Крим, а татар у Січ (про те, що серед козаків було багато татар, вказують їхні імена, що 
збереглися в джерелах). Слід також зазначити, що і релігійні відміни не являли собою якоїсь стіни. 
Якщо до XVIII ст. обопільне переселення носило поодинокий характер, то з названого періоду значна 
кількість козаків назавжди залишалась у мусульманському світі, який прийняв їх. Особливо 
значними відходи були в післяполтавський період і у 1770 р., після остаточного розгрому козацької 
республіки російськими військами. 
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Із татарського середовища походить і перше мусульманське населення Західної України, 
Татари з’явилися тут наприкінці ХІV ст. Відомо, що то були воїни хана Тохтамиша. Натерпівшись від 
міжусобиць у Золотій Орді, вони пішли на службу до литовського князя Вітовта. Той гостинно 
прийняв татар, призначив їх до себе на військову службу, виділив хороші землі на теренах Великого 
князівства Литовського, зокрема й на Волині та Галичині. Так, у XIV ст. татари вже проживали у 
Львові, маючи там чималу громаду та навіть мечеть. Татари своїй новій батьківщині служили вірно, 
хоробро боролися за Вітовта і навіть називали його своїм ханом. Значну роль відіграли татарські 
воїни у розгромі Тевтонського ордена у 1410 році під Грюнвальдом. Показово, що чисельність 
послідовників ісламу на цих землях поступово збільшувалась, у тому числі за рахунок прибуття 
представників  інших мусульманських народів – арабів, персів, турків. Згодом татарсько-
мусульманські колонії з’являються також у володіннях Василя-Костянтина Острозького (особливо 
після битви під Вишівцем 1521 р.) – в Острозі, Полонному, Старокостянтинові та інших містах. До 
прикладу, із середовища західноукраїнських татар походив Агатангел Кримський (1871 – 1942 рр.), 
видатний вчений, педагог і громадський діяч, знавець 60 мов, засновник українського сходознавства, 
один із засновників Української Академії наук, репресований радянською владою. 

На початку XVII століття в Речі Посполитій почався наступ на культурну і духовну 
своєрідність місцевих татар, з'явилися обмеження у виборчому праві, будівництві мечетей і навіть у 
побуті. Саме тоді більшість татар були асимільовані, втратили свою мову, імена та прізвища 
змінювалися на польські або литовські. Багато з них прийняли християнську віру. 

У 1672 році Османська імперія відвойовує в Речі Посполитої велику частину Поділля, 
утворивши т.зв. «Каменецький еялет». Майже 30 років турецького панування залишили свій слід і до 
наших часів. Так, збереглися залишки мечетей у Кам’янці-Подільському, Шаргороді та Меджибожі. І 
хоча ознайомлення українців із ісламом значним чином проходило за умов збройних конфліктів, на 
тлі цих протистоянь відбувався процес невпинного культурного обміну, який розширював горизонти 
українського світогляду. 

Після завоювання Кримського Ханства Російською імперією наприкінці XVIII ст. і фактичної 
ліквідації Кримської держави, до речі, старшої за Московії, почалися систематичні утиски ісламу і 
мусульман, що поступово послабило позиції "релігії Пророка" в Криму. Мусульмани Криму почали 
вимушено покидати свою історичну Батьківщину і їхати до Туреччини та інших країн світу. З 1783 до 
1917 р. з Криму емігрувало майже 4 млн мусульманського населення. За часів панування Російської 
імперії провадилася послідовна політика знищення основ мусульманської цивілізації Криму. 
Зруйновано або перетворено на казарми більше як 900 мечетей, а чимало мусульманських вчених 
були фізично знищені. У 1833 р. сталася трагічна для культури мусульман подія — організоване з 
ініціативи влади масове спалення старовинних кримськотатарських книг (друге було в 1929 р.). 
Згодом Росія створила спеціальну адміністративну інституцію – Таврійське магометанське духовне 
правління, що мало забезпечити контроль над численним мусульманським населенням, причому не 
тільки Криму, але й тих південних територій, де компактно проживали мусульмани. Проте, Росія 
неухильно дотримувалася принципів, згідно яких іслам розглядався як другорядна і небажана релігія, 
а духовне керівництво мусульман, його призначення і діяльність підпадали під жорсткий контроль 
російської адміністрації. 

Подальше пожвавлення релігійного та культурного життя в Криму пов’язують із діяльністю 
Ісмаїла Гаспринського (1851 – 1914 рр.) та ряду інших активістів. Саме зусиллями Ісмаїл-бея 
Гаспрали в Криму творилася релігійно-культурна реформа, наслідком якої мало стати те, що тепер 
називають європейським ісламом. Він налагодив масове друкування Корану, тиражі якого 
поширював серед тюркомовного населення Російської імперії та за кордоном. У 1881 р. 
Гаспринський видає книгу "Російське мусульманство", а з 1883 р. — газету «Терджиман» 
(«Перекладач»; перший мусульманський щотижневик у Російській імперії) з додатками «Алем-і-
нісван» («Жіночий світ») та «Алем-і-суб’ян» («Світ дітей»); пізніше — газету «Міллет» («Нація»), в 
яких відстоює ідеї поєднання ісламу із світським життям на європейський кшталт. Гаспринському 
належить утопія про створення в Європі високорозвиненої мусульманської країни, яка б поєднала 
духовні цінності ісламу з європейським гуманізмом. Його учнями та послідовниками зроблено 
спробу інтегрувати ідеї Ісмаїл-бея Гаспрали в цілісне культурологічне вчення — джидадизм. 
Діяльність Ісмаїл-бея Гаспрали значною мірою сприяла збереженню національної гідності кримсько-
татарського народу, послабляла історично зумовлену недовіру між цим народом та українцями. 
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          Економічний розвиток європейського півдня Росії протягом XIX ст. призвів до масової міграції, 
що зумовило розселення на українських землях представників народів, котрі традиційно сповідують 
іслам. Показово, що значна кількість робочої сили завозиться з російського Поволжя — головним 
чином татари з Пензенської губернії. У результаті в промисловому поясі України — на сході та 
півдні формується своєрідна діаспора тюркомовних народів в Україні. Посиленню подібних процесів 
сприяють і наслідки військових дій Росії на Кавказі, які призвели до поповнення українського 
мусульманського населення репатріантами кавказького походження. Найвідомішим серед них є, 
безумовно, славнозвісний імам Шаміль. Герой національного опору чеченського й дагестанського 
народів, він був суфійським учителем, належав до тарикату  "Накшбандійя". В державі, яку він 
створив і яка короткий час існувала, Шаміль прагнув поєднати вимоги шаріату та місцевих традицій. 
Після визнання своєї поразки у війні з Росією він за наказом імператора протягом двох років (1868 – 
1870 рр.) жив у Київі. Разом із збільшенням кількості представників ісламських народів на території 
України починають активно розвиватися мусульманські громади у таких великих українських містах, 
як Одеса, Київ, Харків, Катеринослав, Запоріжжя, Миколаїв, а також за кордонами Російської імперії 
— у Львові та в ін. Мабуть, визнаючи наявність такого процесу, царський уряд змушений був 
дозволити мусульманам мати свої мечеті (але в обмеженій кількості). Тому найчастіше мусульмани, 
крім мечетей, мали ще й молитовні будинки. Так, наприклад, на Донеччині на початок XX ст. 
функціонувало дві мечеті — в м. Луганську та Макіївці, а в поселеннях — ще кілька молитовних 
будинків. У м. Києві татари жили на Подолі, Лук'янівці, у Святошині. На вул. Мирній стояв 
молитовний будинок. В Києві було дозволено мати 2 мусульманських кладовища. Про масштаби 
поширення ісламу говорить і той факт, що до Жовтневої революції третина населення Криму 
сповідувала Іслам [11]. 
         Революційні події в Росії 1917 року сприяли активізації політичної свідомості 
кримськотатарського населення. Так, у листопаді 1917 р. І-й Курултай кримськотатарського народу 
проголошує створення Кримської Народної Республіки, уряд якої очолив Номан Челебіджихан – 
політик, громадський діяч, поет, просвітник, перший муфтій мусульман Криму, - людина 
прогресивних, демократичних поглядів. «Наше завдання, — говорив він, — створення такої держави, 
як Швейцарія. Народи Криму є прекрасним букетом, і для кожного народу потрібні рівні права й 
умови, бо нам іти пліч-о-пліч». На жаль, 26 січня 1918 року більшовицькі озброєні загони повалили 
Кримськотатарський уряд, а його очільника було заарештовано і розстріляно [10].   
Взагалі відносини більшовизму до ісламу та ісламського населення носили суперечливий характер. З 
одного боку, більшовики намагалися представити себе визвольниками від національно-релігійного 
гнобління мусульман, але з іншого, більшовицька доктрина прагнула замінити собою релігію, 
мінімізувати іслам у житті кримських татар, виховати нове покоління молоді — свідомих 
комсомольців. Середина 1920 років відрізнялася певним послабленням негативної дії держави. Одна 
з причин була в тому, щоб в рамках політики коренізації не стимулювати невдоволення і супротив зі 
сторони кримських татар. У 1928 році у Криму функціонували 495 мечетей, нараховувалося 546 
служителів культу, діяло 7 шкіл з вивчення Корану. Однак із встановленням комуністичної влади в 
Криму розпочався масований наступ на релігію, зокрема й на іслам як духовну основу національної 
самосвідомості кримськотатарського населення, що заважало реалізації основних засад національної і 
релігійної політики СРСР. 

Більшовицька пропаганда прямо пов'язувала відданість ісламові з «соціалістичною 
несвідомістю» та «буржуазними передсудами». Віруючих примушували на відступництво від віри 
батьків, вони жили в очікуванні репресій. Було створено штучні умови для припинення організованої 
діяльності мусульманських громад. Протягом 30-х років весь мусульманський актив репресовано, 
розстріляно або вислано майже все мусульманське духівництво, причому під приводом того, що вони 
буцімто очолили націоналістичні рухи після «знешкодження» їхніх політичних керівників. У той же 
час насильницьки зачинялися мечеті, руйнувались або прилаштовувалися під склади, майстерні, 
гаражі тощо, безжалісно знищувалася самобутня мусульманська цивілізація Криму: ліквідовано 
писемність, заборонено до вжитку арабську графіку, збиралися й знищувалися книги, скасовано 
систему мусульманської освіти, заборонено суд за шаріатом. Репресивні заходи з боку радянської 
влади завершилися трагічними подіями депортації в 1944 році. Так, 11 травня 1944 р. Державний 
Комітет Оборони за вказівкою Й.В. Сталіна постановив виселити 188,6 тис. кримських татар, 14 тис. 
греків, 12 тис. болгар, 11 тис. вірмен з Криму в Середню Азію, Казахстан та Сибір. Розпочалися 
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депортації та репресії проти народів і навіть Указ про реабілітацію 1967 р. не дав можливості 
кримським татарам повернутися на Батьківщину. Показово, що перепис 1959 р. не зафіксував 
кримських татар в Україні взагалі. Лише після 1970 р. вони знов з’являються в Криму і їх чисельність 
починає поступово збільшуватися:  у 1970 р. їх вже налічувалося майже 3,6 тис. чол., в 1979 р. — 6,6 
тис., у 1989 р. — 46,8 тис., у 1990 р. — 83,1 тис.; у серпні 1991 р. — 142,2 тис. [8]. Результатом 
діяльності радянської влади стало те, що релігійне життя мусульман в Україні було повністю 
придушено. Згідно зі звітами уповноважених у справах релігійних культів з кінця 40-х років і аж до 
кінця 80-х років в Україні не було жодної мусульманської громади або ж зареєстрованої групи 
мусульман. 

Отже, до кінця 80-х років минулого століття іслам в Україні був цілком підпільним явищем. 
Лише у зв’язку із проголошенням незалежності мусульмани України знову отримали широку свободу 
для релігійної активності, а кримським татарам була надана можливість повернутися із міст заслань 
на свою історичну Батьківщину. Зараз, згідно з даними Всеукраїнського перепису населення 2001 
року, чисельність кримсько-татарського населення в Україні становить 248,2 тис. осіб (12% загальної 
чисельності населенія АРК і 0,2% населення Херсонської області) [19]. Вони зберегли своєрідну 
культуру і мову - 92 % населення вважають рідною мову своєї національності. Не змінили вони і 
своєї релігійної орієнтації – ісламу. Татари, вихідці з Поволжя, становлять в країні понад 70 тис. осіб 
і проживають переважно в Криму, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях.  

Говорячи про іслам, то нині він розповсюджений на всій території України, а не лише у 
місцях компактного проживання мусульман. Мусульмани України не мають єдиного 
координаційного центру, на сьогодні офіційно діють п’ять зареєстрованих центрів. Наявність такої 
кількості духовних центрів обумовлена етнічним складом останніх, адже їх можна охарактеризувати 
так: Духовне Управління мусульман Криму (ДУМК) – кримські татари, Духовне управління 
мусульман України (ДУМУ) – кавказці (дагестанці, чеченці тощо), кримські та поволзькі татари, 
пакистанці, афганці, араби (ліванці, тунісці тощо), етнічні росіяни та українці, Духовний Центр 
мусульман України (ДЦМУ) – поволзькі татари, “Київський муфтіят” – казанські та поволзькі татари, 
Духовне Управління мусульман України "Умма" (ДУМУ “УММА”) – араби (палестинці, йорданці 
тощо), узбеки та етнічні українці й росіяни. Українські мусульмани об’єднані у 1135 зареєстрованих 
та незареєстрованих релігійних громад у різних областях країни. Це здебільшого суніти 
ханіфітського напряму. Окрім перерахованих вище мусульманських духовних центрів, ще існує 
значна кількість громадських організацій, які несуть іслам в українське суспільство. Серед цих 
організацій існують студентські об’єднання, землятцтва та громадські організації. Найбільшою з 
останніх є Всеукраїнська асоціація громадських організацій "Альраід", що займається переважно 
культурно-просвітницькою та доброчинною діяльністю, надаючи допомогу громадянам України, 
незалежно від їхньої національності й віровизнання [6].  

Усе повнішим стає нині релігійне життя мусульман України: діє Ісламський університет 
(Київ), виходять газети "Мінарет" та "Аль Баян", відкрито Ісламський громадський культурний центр 
(Київ), Донецький центр ісламу. За останні роки значно зросла кількість мечетей в Україні. Так, були 
побудовані мечеті в Торезі (2000 рік), Шахтарську (2001 рік), Свердловську (2002 рік), Алчевську 
(2003 рік), Горлівці, Стаханові, Маріуполі (2007 рік), Антрациті, Брянці, Луганську (2010 рік). У 
грудні 2011 в столиці України відкрилася одна з найбільших у Європі мечетей «Ар -Рахма». 
          Разом із подальшим укоріненням мусульманства на території України «ісламський» фактор 
починає відігравати все більш помітне місце в духовному, культурному, соціальному, політичному 
житті українського народу. Треба відзначити особливу роль українських мусульман у сучасних 
державотворчих процесах в Україні. Так, кримські татари активно підтримали проголошення 
української державності у 1991 році. І сьогодні, в умовах складних соціально-політичних процесів у 
Криму, вони продовжують залишатися прихильниками української державності у протистоянні з 
антиукраїнськими силами, її стратегічного курсу на євроінтеграцію. Так, 26 жовтня 2013 р. на сесії 
Курултаю кримського народу кримські татари рішуче виступили за підписання угоди про асоціацію 
між Україною і Європейським Союзом [14]. А це потребує і відповідного ставленні до них з боку 
українських державницьких інститутів.        
          У зв’язку з цим ще одна сторона питання – спекуляція на ісламській проблематиці, яка сьогодні 
активно використовується певними клановими і політичними колами для перерозподілу власності, 
для дестабілізації політичної ситуації в Україні, для дискредитації її державної політики та 
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міжнародного іміджу, особливо в контексті євроінтеграційного процесу. І тут доречно послатися на 
думку В'ячеслава Шведа, віце-президента Українського центру ісламознавства, який, коментуючи 
нещодавно піднятий в ЗМІ антимусульманський шум, пов’язаний з ототожненням діяльності певних 
екстремістських ісламістських угруповань з ісламською вірою в цілому, називає його не інакше як 
«масштабно організовану ідеологічну та пропагандистську кампанію, яка розгортається останнім 
часом проти України» [18]. Своє ставлення до цієї проблеми висловив і муфтій ДУМУ «Умма» Саід 
Ісмагілов, який зазначив, що тема «ісламського екстремізму» штучно роздута ЗМІ з нічого, в 
результаті може привести до ворожих дій проти мусульманства в цілому і українських мусульман, 
зокрема [12]. 

Тож, мусульманська спільнота в Україні розвивається, що тягне за собою і необхідність 
вирішення на рівні держави ряду проблем, зокрема координації діяльності мусульманських духовних 
центрів, наданні допомоги у розвитку традиційного ісламу та протидії поширенню діяльності 
екстремістських структур, будівництві нових культових споруд та інфраструктури для відправлення 
культурних потреб, створенні халяль-промисловості, що виготовляє продукцію, яка відповідає 
вимогам Шаріату, підготовки висококваліфікованих кадрів священнослужителів, розширенні  умов 
для вивчення арабської та рідної мови, ознайомленні з ісламською культурою, розвитку ісламських 
ЗМІ в Україні, що дасть можливість розкрити духовно-етичні, гуманістичні цінності Ісламу тощо. З 
іншого боку, треба стимулювати участь представників мусульманської громади у вирішенні 
загальнонаціональних політичних і економічних програм української держави, популяризувати і 
розповсюджувати серед них знання про історію й особливості української культури як переважно 
християнської і європейської за своєю сутністю, залучати до оволодіння української державної мови 
тощо. Усе це дозволило б реалізувати ефективну політику інтеграції мусульманського населення в 
українське суспільство при збереженні його релігійної ідентичності, повніше задіяти потенціал 
ісламу у розвитку України. 

У зв’язку з цим доречно послатися на позитивну практику діяльності Федерації 
мусульманських організацій Європи, що працює у тісній взаємодії з Європейським союзом у справах 
фетв і досліджень. Створена у 1989 році із центральним офісом у Бельгії, федерація об’єднує 
мусульманські організації 28 європейських країн. Серед головних завдань Федерації – консолідація 
європейських мусульман, захист їхніх прав, відстоювання позитивного образу ісламу в очах 
європейців, а також допомога державним структурам і громадським організаціям у вирішенні завдань 
інтеграції мусульман у європейське суспільство. Ідеологічна платформа Федерації основана на 
визнанні багатонаціонального, багатоконфесіонального, багатокультурного характеру Європи. 
Федерація сповідує концепцію «васатийі» - ісламської серединності, збалансованості, помірності і 
центризму. Такий метод переломлення ісламу дозволяє Федерації консолідувати більшість 
європейських мусульман на спільній роботі з перетворення ісламу у складову європейської 
цивілізації [24]. 
          Отже, посилення ролі «ісламського» фактора в різних аспектах соціально-політичного і 
культурного життя українського суспільства потребує подальшого науково-теоретичного 
дослідження цього феномена не тільки в його сутнісному визначенні як одного з проявів світової 
культури, але й у контексті українських реалій. Це особливо важливо з урахуванням необхідності 
формування стратегії розвитку українського соціуму, української культури, що має інтегрувати в собі 
особливості культур представників різних національних меншин, які традиційно мешкали і 
мешкають в Україні, а також тенденції полікультуризації, що, створюючи нову модель розвитку 
людства [17], спостерігається у сучасному європейському світі, до якого рухається наша країна.   
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SUMMARY 
          The article is devoted to the problem of history of origin and peculiarities of existence of 
Islam in modern Ukraine that is playing more and more significant role in the decision of complex 
of social, political, spiritual and religious problems, and is also an important factor that influences 
making of strategy of its further civilization and cultural development. 
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О.В. БОНДАРЕНКО 
  

СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ  
У ВИМІРІ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЖИТТЯ 

  
Людство у своє третє тисячоліття увійшло з новими соціально-економічними та соціально-

культурними програмами розвитку. Оскільки в кожній країні створюється та діє власна модель 
здійснення суспільного життя, вивчення соціально-економічних підвалин її розгортання в сучасному 
українському соціумі постає актуальною та цікавою темою й проблемою соціально-філософського 
осмислення.  

Початок ХХІ століття, у порівнянні з попередніми віками історії людства, додав суспільному 
й індивідуальному життю людини багато суттєвих відмінностей. Сучасна людина, яка в історичному 
вимірі стала набагато більше вільною та грамотною, має можливість використання у своїй 
життєдіяльності накопиченого у найрізноманітніших галузях досвіду, знання… Це знання охоплює 
безліч аспектів, проявів, ніш сучасного світу, в якому живе людина, – але, без сумніву, одним із 
найважливіших у цій системі є знання соціально-економічне, яке стосується усвідомлення та 
тлумачення сучасною людиною закономірностей свого перебування у соціумі як соціально-
економічної істоти, як суб’єкту соціально-економічної активності.  

Дослідженню кризових явищ у соціально-економічному житті нашої країни та виявленню 
передумов збалансованого розвитку суспільних відтворювальних систем, зокрема, соціально-
економічних, вітчизняні науковці приділяли й приділяють значну увагу. По суті, саме тут слід 
шукати як пояснення практично всіх негараздів у сучасній Україні, так й напрацьовувати можливі 
варіанти виходу із кризового суспільного стану. Ю.Пахомов, М.Попович, С.Кримський, 
В.Пилипенко, Ю.Пачковський, В.Геєць, Є.Головаха, Є.Суїменко, О.Донченко, В.Тарасенко й інші 
вітчизняні філософи, соціологи, економісти, політологи, культурологи тощо зробили суттєвий внесок 
у розробку широкого кола питань, що безпосередньо чи опосередковано стосуються соціально-
економічного розвитку України сьогодні. Проте, швидкість і масштаб процесів, що відбуваються у 
сучасному українському соціумі, безперечно, вимагають від науковців подальших теоретичних 
напрацювань та вироблення практичних рекомендацій щодо подолання негативних суспільних 
тенденцій й запровадження таких, які сприятимуть стабільному розвиткові українського суспільства 
на перспективу.  

Соціально-економічне життя у сучасній Україні – це не тільки й не стільки суто український 
суспільний феномен. Економічна сфера людської життєдіяльності є надбанням, метою та результатом 
світової історії людства. За певними загальносвітовими закономірностями й принципами 
відбувається виробництво та відтворення суспільного життя різних країн світу в економічному, 
духовному, соціальному, соціокультурному контекстах – це виробництво та відтворення предметного 
світу людини (матеріально-речового), суспільних умов життєдіяльності людини (тобто світу, де 
людина має можливість реалізувати себе як суспільного суб’єкта), а також самої людини.  

Сучасне некласичне соціально-філософське знання пропонує безліч варіантів проникнення у 
світ людської життєдіяльності, зокрема, у вимірі соціально-економічному. Перш за все, при цьому 
досліджуються засади формування цілісності суспільного життя, яка базується на певному 
тлумаченні механізмів уписування людини як самостійного й самодостатнього соціального суб’єкта, 
соціально-економічного дієвця, у надособистісні суспільні реальності. Доробки зарубіжних 
соціальних філософів та соціологів середини ХХ - початку ХХІ ст. щодо розмаїття підходів до 
тлумачення й розв’язання означеної проблематики – це й уявлення про психологію 
надіндивідуальних утворень й форм усуспільнення індивідів, «зведення одиничного до деякого 
смислу» німецького філософа і соціолога Г.Зіммеля (й "зіммелівський ренесанс" 1980-х рр. про 
«соціальні процеси», «соціальні типи» і «моделі розвитку»); «соціологія надбудови» (рівень 
культурно-соціологічних феноменів) поряд з «соціологією базису» (практичного життя) німецького 
філософа й соціолога М.Шелера; «соціальний характер» як «специфічна форма й результат 
динамічної адаптації людських потреб до певного способу життя у певному суспільстві, до 
суспільного устрою» Е.Фромма; «інституалізація і зміни зразків орієнтацій в системі дій людини» у 
«загальній аналітичній» теорії дії американського соціолога Т.Парсонса; концепція італійського 
соціолога і економіста В.Парето про «логічні» та «нелогічні» дії; «нормативна структура» та 
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«структура можливостей» суспільної інтеграції та типологія способів індивідуальної адаптації до 
суспільного цілого американського соціолога Р.Мертона; концепція повсякденності посеред інших 
«кінцевих сфер значень» австрійського філософа і соціолога А.Шутца; «стабільні культурні моделі 
взаємодій» американського мислителя Г.Гарфінкеля; «праксис» як процес «творчості» 
фундаментальних визначень реальності в процесі «суб’єкт-об’єктної взаємодії» американського 
соціального філософа і соціолога А.Гоулднера; аналіз осьових принципів і осьових структур як 
засобу "приведення в порядок" суспільства американського соціолога і соціального філософа 
Д.Белла; габітус (habitus) французького соціолога П.Бурдьє (як каркас моделей поведінки, 
дотримання якої дає змогу людині упевнено почувати себе у суспільстві); ідеї «аутопойєсіса» у 
пристосуванні до соціальної філософії німецького соціолога-теоретика Н.Лумана; соціально-
філософські теоретичні побудови німецького соціального філософа Ю.Хабермаса щодо проникнення 
у стихію соціальної реальності одночасно "ззовні" і "зсередини" тощо.  

Отже, соціально-економічне життя є основою для суспільного відтворення та відтворення 
цілісної соціокультурної ідентичності людини як суб’єкта суспільного (соціального-економічного) 
життя. На яких засадах відбувається таке відтворення у вимірі соціально-економічної сфери 
життєдіяльності у сучасній Україні? Якими є процеси й принципи, що йдуть цілком у контексті 
загальносвітових закономірностей та тенденцій? Що слід вважати національно-специфічними 
проявами суспільного життя? Наскільки вони прискорюють чи стоять на заваді соціально-
економічному поступу України у прийнятне майбутнє?  

Соціально-економічна суспільна сфера – це, перш за все, сфера життєдіяльності людини 
(людей) як соціально-економічних (господарських) суб’єктів певного суспільства. У вимірі 
соціально-економічного суб’єкта людина постає як соціально-економічний (й соціальний у цілому) 
діяч, дієвець, тобто носій суспільно значимої соціально-економічної (господарської) активності, та як 
носій певної економічної (соціально-економічної) ментальності [1; 2]. Оскільки економічна 
ментальність, у певному сенсі, є похідним утворенням від форм та механізмів соціально-економічної 
активності суб’єкта (людини), більш детально зупинимося саме на такій активності.  

Що є економіка, і більш ширше, господарство? Це – сфера життєдіяльності суспільства (й 
людини), яка підпорядкована системі певних принципів.  

Один з найважливіших принципів – принцип економії, тобто ощадливості, бережливої 
витрати будь-чого. Цей принцип інтерпретує економність як економічну раціональність (наприклад, 
"економічні" архетипи за М.Благом, або "ідеальні типи" за М.Вебером).  

Другий важливий принцип – принцип максимізації 3. Цей принцип є підґрунтям специфіки 
економічної поведінки. Сутність його: максимум ефекту (досягнення, успіху, користі, зиску тощо) за 
мінімуму витрат внутрішніх і зовнішніх ресурсів індивіда (суспільства). Німецьким соціологом 
М.Вебером у соціологічну науку було уведене поняття цілераціональності (цілераціональної 
поведінки), яке згодом і трансформувалось у максимізаційну парадигму, яка й досі становить 
підґрунтя переважної частини визначень сутності економічної активності. Установка на максимум 
досягнень, максимум одержуваних благ як певна модель економічної (господарської) 
життєдіяльності.  

Принцип максимізації можна вважати окремим випадком більш універсального принципу, 
системі яких підпорядкована економіка як самостійна сфера життєдіяльності суспільства, – принципу 
економії. В одних випадках принцип економії можна розглядати як імператив максимізації (за 
акценту на кінцево-результаційному боці дії), а в інших – як імператив мінімізації, коли акцент 
переносять на внутрішні, особистісні засади й детермінанти. У першому випадку максимум 
досягнень за мінімуму витрат, у другому – мінімум витрат за максимум досягнень, залежно від того, 
що за конкретних умов або в конкретній ситуації важливіше для індивіда. В усіх випадках, коли 
йдеться чи то про максимізацію успіху, чи то про мінімізацію витрат, ми маємо справу із різними 
проявами того ж самого принципу, із нероздільною сукупністю взаємно зумовлюючих і взаємно 
протилежних понять максимізації й мінімізації. Останнє можна вважати бажанішим як таке, що 
більшою мірою відповідає природі прийдешнього пост-економічного суспільства, господарське 
життя якого здійснюватиметься головним чином у відтворювальному режимі, тобто за умов високого 
рівня життєзабезпечення й обмеженості ресурсів "чистої" природи воно буде здебільшого 
орієнтуватися на мінімізацію витрат.  
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Ще одним принципом економіки як суспільного феномену є принцип оптимізації. Він є 
перетворенням принципу максимізації, названого вище, з урахуванням критеріїв максимізаційного 
вибору в реальній економічній поведінці. Оптимізаційна модель економічної поведінки є 
обмеженням максимізаційної моделі її реалістичним різновидом, пов’язаним із обранням найкращого 
за конкретних умов варіанта дій. Слід враховувати той факт, що в оптимізаційній моделі реальної 
економічної (господарської) поведінки закладена ціла низка критеріальних умов, суперечностей й 
ускладнень. Ними, наприклад, є: неповнота знань суб’єкта економічної активності, що 
унеможливлює здійснення оптимального вибору; чинник невпевненості суб’єкта при здійсненні 
оптимального вибору; ірраціональність інноваційних (підприємницьких) дій, що не підлягають 
раціональній реконструкції; інтелектуальна обмеженість суб’єктів, які приймають рішення і 
здійснюють вибір; наявність об’єктивних чинників, що стримують ризик, тощо.  

Що є важливішим для людини – заощадження ресурсів (насамперед внутрішніх) із 
неминучими втратами очікуваних внаслідок витрачання їх значних благ (передусім зовнішніх) або 
максимізація досягнень із ризиком втратити всі або більшість ресурсів (зокрема й внутрішніх)? 
Зазвичай у практиці світового бізнесу (як фундаментальної форми економічної активності людини та 
суспільства) та в економічній науці ці питання розв’язуються на користь першого варіанту. Це 
зрозуміло: краще зберегти бодай щось, не ризикуючи, ніж одержати багато чого, ризикуючи втратити 
все, тим більше, що "внутрішнім ресурсом", збереження якого є вельми важливим, часто-густо 
виступає власна безпека, а то й власне життя. Можна пригадати, наприклад, концепцію 
Х.Лейбенстайна "Х"-ефективності, в основу якої покладені положення про доцільність свідомого 
обмеження максимізації виробничих можливостей корпорацій, узгоджуваних з їх ресурсами, про 
орієнтацію суб’єктів бізнесу на постійне недовикористання їх можливостей, оскільки вони (суб’єкти 
бізнесу) віддають перевагу сталості свого "нормального", тобто такого, що забезпечує середню норму 
прибутку, стану перед привабливим, але небезпечним інноваційним ризиком 3. Мінімізація витрат 
при цьому забезпечує бізнесу ту довготермінову максимізацію вигоди, яка гарантує збереження 
ресурсів для сталого процвітання.  

Слід відразу сказати про те, що бізнес, підприємництво – це не тільки і не стільки звичайна 
функціональна складова економіки як цілісної системи господарювання, скільки те, що складає і 
відтворює внутрішній механізм (принцип) існування, розвиту та саморозвитку економіки в історії 
людства. У певній "філософії" економіки підприємливість (підприємництво) посідає центральне 
місце. Про це трохи нижче.  

Ще декілька слів про максимізаційний принцип економічної поведінки.  
Суттєвою ланкою цього принципу є «методологічний індивідуалізм». Зрозуміло, що 

максимізація індивідуальної (особистої) вигоди, успіху постійно коригується поведінкою всіх агентів 
господарського процесу, до того ж на неї суттєво впливають, і при певних умовах навіть деякою 
мірою блокують, панівні цінності, норми, соціальні інститути, внаслідок чого раціональність мети та 
способів її досягнення перестає бути такою, або обертається навіть ірраціональністю (так само 
ірраціональність дії за натхненням може перетворитися на практичну раціональність). Але, 
незважаючи на це, принцип «методологічного індивідуалізму» не заперечується, не "відміняється", 
він продовжує відігравати належну йому роль. До того ж цілераціональність поведінки М.Вебера має 
на увазі не стільки конкретного індивіда, скільки "загальну людину" як суб’єкта-носія як такого 
соціально-економічної активності.  

У цьому вимірі людина постає не тільки як ізольований індивід, а як соціальна істота, як 
осередок чи перетин нескінченої множини соціальних зв’язків у сфері економіки, як її принциповий 
суб’єкт, носій економічної (господарської) активності. Принцип «методологічного індивідуалізму» 
цілком прийнятний як, зокрема, соціологічний інструмент опису такої людини, а цілераціональність у 
цьому сенсі постає як певна "ідеальна модель" економічної (господарської) життєдіяльності людства 
(і людини), що претендує на загально історичне значення.  

Вона може на це претендувати ще й тому, що фактично поєднує, з’єднує між собою всі три 
названі принципи функціонування економічної сфери суспільства (максимізації, мінімізації, 
оптимізації). Раціональність мети і раціональність способів її досягнення атомізованим соціальним 
індивідом передбачають і максимізацію очікуваного результату, і мінімізацію витрат на його 
одержання, або, що те ж саме, оптимізацію їх. Отже, є підстави вважати, що поняття 
цілераціональності, разом з принципом «методологічного індивідуалізму», є базовими 
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характеристиками соціально-економічної поведінки людини й людства у загальноісторичному, 
родовому її сенсі (тобто у сенсі "ідеального типу" М.Вебера).  

А тепер повернемося до феномена підприємливості (підприємництва) як "філософії" 
економічної (господарської) сфери життєдіяльності людства. Отже, наступний принцип – принцип 
заповзятливості, підприємливості.  

Що є підприємницька діяльність? Яким є місце підприємництва як феномена в плані 
історичної та логічної складової історії людської культури в цілому і економічної історії людства 
зокрема? Через які "змінні" підприємливість можна побачити або відшукати у людях тих чи інших 
історичних епох, у тих чи інших культурах, у конкретній людині? Чи має підприємницька культура у 
сучасному світі особливості, які роблять її як такою що відрізняється від підприємницької ситуації 
попередніх часів? У чому полягають ці особливості? Яким чином соціокультурна ситуація, що була 
та є фоном розвитку підприємництва, формує певні ментальні виміри підприємницької активності, а, 
отже, стає особливостями економічної ментальності людини й людства? Що саме є ментальність 
підприємництва?  

Чому феномен підприємства безпосередньо пов’язаний із економічною ментальністю? Справа 
в тому, що в ту чи іншу історичну добу людина, маючи у своїй свідомості певний образ світу, 
поводить себе (її поведінка визначається) не тільки і не стільки у відповідності до зовнішніх 
обставин, скільки у залежності від тієї картини світу, що ствердилася в її свідомості. Ця картина 
світу, що закладена у свідомість людей їх культурою, є великою силою, яка діє об’єктивно. Саме вона 
обумовлює мотиви дій людини, формує глибинні моделі поведінки, взагалі детермінує ті аспекти 
життя будь-якого суспільства, які лежать в "плані змісту" об’єктивної реальності. Все це має певні 
форми прояву в сфері економічної поведінки людей, тобто у вимірі економічної ментальності.  

Феномен підприємництва, крім соціокультурного, має індивідуально-психологічний аспект 
4 – згідно з яким підприємництво (як форма економічної, господарської активності людини) 
обов’язково має вихід на певну систему параметрів й характеристик індивідуальної свідомості 
людини-носія підприємницької функції у світі, які (ці параметри й характеристики) "супроводжують" 
підприємницьку активність. Вони є, з одного боку, формою заломлення в індивідуальній свідомості 
підприємця як соціальної фігури об’єктивних рис суспільної реальності, з іншого боку, вони мають 
безпосереднє відношення до дослідження економічної ментальності.  

Отже, у чому полягає і до чого зводиться названий вище принцип заповзятливості, 
підприємливості як фундаментальний принцип функціонування економічної (господарської) сфери 
життєдіяльності людства?  

Підприємництво як індикатор "соціальної якості" людини супроводжує прогрес людської 
цивілізації з моменту виникнення форм промислової організації суспільства. Разом з економічною 
(господарською) історією людства розпочався й пішов процес формування економічної ментальності 
людства. Промислова епоха, що розпочалась добою Нового часу, стала епохою економіки у 
буквальному розумінні цього слова. Підприємництво стало її своєрідною економічною 
(господарською) "філософією".  

Промисловою епохою була створена нова соціокультурна ситуація, був відкритий новий 
вимір людини: загальних засад набуває принцип абсолютної індивідуальної самодостатності людини, 
цей принцип творить нову соціальність, на історичній сцені вперше з’явилося безпідставне людське 
«Я», таке що самостійно "стоїть" у світі, наділене необмеженою повнотою самодостатності, потребує 
обґрунтування не через тотальне Загальне, а через своє. Людина вперше виявилась зведеною до 
локального, абсолютного центра активності. Прийняття цих принципів перевертає увесь попередній 
світ, що проіснував тисячоліття. А також має суттєві наслідки в аспекті розуміння засад та 
принципових характеристик соціально-економічної ситуації західного світу.  

Нове тлумачення світу приносить і нове його відкриття. Західна цивілізація зобов’язана 
підприємництву своїм розквітом та прогресом. Бізнес охороняє етичні цінності суспільства. 
Підприємець – це економічна людина промислового типу, якій світ зобов’язаний цивілізацією Нового 
й Новітнього часів. Підприємець – це зовсім інший персонаж на історичній, соціально-філософській, 
економічній сцені розвитку людства. Підприємець є економічною людиною виробничого типу (він є 
виробником), тобто має специфічну функцію у суспільстві, зокрема у соціально-економічному вимірі 
[5]. Зі зміною соціокультурної парадигми у західній історії пов’язана й якісна зміна сприйняття 
західною людиною господарської (економічної) сфери суспільства, що втілилось у різноманітні 
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логічні, культурні, соціальні й інші проекції стосунків між індивідом та суспільством, людиною та 
світом, що радикально змінилися. Був відкритий історичний простір принципово новому типу 
людини, забезпечуючи йому соціокультурні, економічні, політичні переваги. Так відбувалося 
народження феномена підприємництва, й власне економічної ментальності.  

Отже, що є підприємець як елемент соціально-економічної структури суспільства?  
Значущість певного суспільного феномену для життєдіяльності суспільства, а також 

механізми його впливу на решту суспільних феноменів та взаємодія з ними, як правило, визначається 
тими функціями, які виконуються ним у суспільстві. Які функції закріплюються суспільством за 
підприємцем – як особливим соціально-економічним й соціально-психологічним суспільним 
суб’єктом, до того ж таким, що конституює собою ті чи інші риси економічної ментальності 
суспільства та людини.  

Підприємницька діяльність реалізується через безліч видів (пов’язана або не пов’язана із 
власністю на капітал, супроводжується або не супроводжується трудовою активністю, виступає як 
професіональна або без спеціальної професійної підготовки, у державному або у недержавному 
секторах тощо). Якими, втім, не були б особливості підприємницької діяльності, вона в соціально-
економічному розумінні виступає як функція, як економічний "механізм" будь-якої господарської 
системи (в усякому разі, у "чистому" вигляді – з часів індустріального рівня господарювання 
людства).  

Посеред надбань світової соціально-філософської й соціологічної думки щодо особи 
підприємця у соціально-економічній структурі суспільства, слід, перш за все, пригадати німецького 
соціолога початку ХХ ст. Й.Шумпетера. Саме Й.Шумпетер зробив крок уперед у порівнянні з 
попередниками, виокремивши фігуру підприємця та підприємницьку активність як самостійні, 
самодостатні суспільні феномени та показавши їх у динаміці суспільно-економічних процесів 
кругообігу капіталів, товарів, подій, ідей. Економічна система суспільства є системою динамічною, 
такою що розвивається. При цьому має бути принцип, що закладений в основу її динаміки, Тим, хто 
"персоніфікує" цей принцип, і є підприємець. Підприємцями Й.Шумпетер називає господарських 
(економічних) суб’єктів, функцією яких є здійснення нових комбінацій факторів виробництва (тобто 
розвитку економічної сфери суспільства) та які виступають активним елементом цього процесу. В 
економічній системі ринковій економіки Новітнього часу підприємець існує як специфічне, цілісне, 
самостійне, самодостатнє соціальне явище. «Бути підприємцем означає робити не те, що роблять 
інші. Підприємець ламає старий традиційний кругообіг заради становлення нового, забезпечуючи 
динамізм суспільній системі» 5, с. 187. Призначення підприємця, кажучи узагальнено, полягає у 
реорганізації економічного життя на засадах більшої приватногосподарської доцільності. Його 
діяльністю розв’язуються колізії економічної системи, які Й.Шумпетер вбачає як у протиріччі між 
незмінними процесами та стихійними змінами в економіці, так і між статикою та динамікою, між 
традиційною та нетрадиційною економічною поведінкою тощо. Підприємець, в інтерпретації 
Й.Шумпетера, є «революціонером в економіці».  

Підприємництво постає, перш за все, як економічна функція у суспільстві. З ходою часу 
сформувалися декілька принципових розумінь підприємницької функції.  

Перше з них панує у працях класиків політичної економії (Ф.Кене, А.Сміт) – це бачення 
підприємця як власника капіталу, який вкладає цей капітал в умовах загального дефіциту ресурсів 
для економічного зростання. При цьому у Ж.Тюрго, а пізніше у німецьких істориків (В.Рошер, 
Б.Гильдебранд) власник, керуючи своїм капіталом, поєднує ці функції з особистою продуктивною 
працею. Пізніше все більш відходили від ототожнення капіталіста та підприємця.  

Так склалося друге розуміння підприємця – як організатора виробництва, який зовсім не 
обов’язково має права власності. Подібного погляду дотримувалися Ж.Б.Сей і Дж.С.Мілль. 
Функціональне розмежування між власником та підприємцем проводив і К.Маркс. Розуміння 
підприємця як менеджера потім міцно ствердилося у працях неокласиків (А.Маршалла, Л.Вальраса, 
К.Менгера й ін.). Відтоді нейтральність у відношенні до володіння власністю закріпилася як 
традиційний елемент більшості підприємницьких теорій – і класичних (Й.Шумпетер) і сучасних 
(А.Коул, П.Дракер). По-іншому витлумачується і зміст підприємницької функції. Згідно з 
неокласиками, вона полягає у пристосуванні виробництва до умов ринку (економічної реальності у 
цілому), що змінюються, відновленні порушеної рівноваги, більш ефективному використанні 
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ресурсів, які є, та задоволенні попиту, що виникає. Значущість підприємницької функції 
сприймається уже настільки вагомо, що в «організації» бачать «четвертий фактор виробництва».  

Третє тлумачення підприємницької функції (Р.Кантільон, Й.Тюнен, Х.Мангольт й ін.) 
пов’язує її з несенням тягаря ризику й невизначеності в процесі функціонування економіки 
(господарства). Цей елемент стає центральним у концепції підприємництва Ф.Найта. На його думку, 
люди, що беруть на себе тягар ризику, що прораховується, та невизначеності, що не прораховується, 
повинні мати певний статус у господарській (економічній) системі суспільства.  

Четверте трактування підприємницької функції виникає в рамках інституціональної 
економіки (Р.Коуз, О.Уильямсон): підприємець – суб’єкт, що здійснює вибір між контрактними 
відношеннями вільного ринку та організацією фірми з метою економії трансакційних витрат. 
Підприємництво, у цьому розумінні, є особливим регулюючим механізмом в економіці, а 
підприємець – специфічним її суб’єктом. Підприємець, що діє в умовах принципової неповноти 
інформації, виступає вже не просто як "балансировник" економічних ситуацій, але й як їх активний 
перетворювач або творець.  

Так створюється п’яте теоретичне тлумачення економічної функції підприємництва, яка 
підкреслює активний, інноваційний характер підприємництва не тільки у виборі кращої з тих що є 
господарських альтернатив, але і у створенні нових економічних можливостей у суспільстві 
(стрижнем стала концепція Й.Шумпетера). Пояснюючи джерела економічного розвитку суспільства, 
Й.Шумпетер виводить із процесу кругообігу капіталу принципову необхідність особливої 
підприємницької функції, яка полягає у здійсненні організаційно-господарської інновації, або «нових 
комбінацій факторів виробництва». Підприємець, згідно Шумпетеру, не є носієм особливої професії 
або представником якогось специфічного класу. Мова йде саме про функцію підприємця в економіці 
(господарській сфері суспільства у цілому).  

Що забезпечує генерацію, відтворення й зчеплення необхідних суспільству видів діяльності 
(зокрема, у господарській сфері)? Чи "спрацьовує" в українській суспільній реальності принцип 
підприємливості (як й інші важливі принципи цивілізованого економічного життя)? Як довго в 
Україні зберігатиметься «кризова» картина світу, що на даний час переважає? Що може змусити її 
змінюватися? Яким чином це буде відбуватися?  

Зі становленням незалежності Україна пережила ефект "розірваної завіси". Відбувся процес 
своєрідної відмови людини від спільництва із системою. Було поставлено питання про "вільну 
людину" та "вільне суспільство", з’явилися передумови для соціокультурної позиції виділеності 
окремої людини як суб’єкту суспільного процесу, а з цим – економічний ринок, індивідуалізм як 
принцип стосунків окремої людини із суспільством та світом. Отже, виникли передумови 
формування цивілізованого соціально-економічного суспільного середовища.  

Проте поява нових принципів і цілей, покликаних відтепер визначати соціальну поведінку, не 
спричинила виникнення нових правил економічного та соціального життя. На заміну 
колективістській культурі суспільства, що розпадалося, прийшло суспільство безладу – хаотичний 
деінституціоналізований соціум, позбавлений чітких й обов'язкових "правил гри". Покращити своє 
становище – увійти до рядів підприємців, це не стало для пересічного українця таким вже очевидним 
й таким простим. Формуванню нової культури (у тому числі й економічної) заважає дуже багато 
факторів. 

У схематичному вигляді, найбільш узагальнено, соціологи називають три можливих основних 
типа реакції громадян України на кризову ситуацію, що переживає зараз Україна. Перший тип – 
пасивність і аттантізм. Це – психологічна установка на терпіння, стан тривожності й неясної надії на 
якісь "об'єктивні" позитивні зміни у майбутньому, ностальгія за минулим, глибоко вкорінений 
державно-патерналістський синдром і почуття соціальної безпорадності, інерція колективістських 
цінностей, що впливає на соціальні уявлення. Другий тип – активна адаптація. Це – енергійний 
пошук можливостей виживання або навіть успіху, відкритих новими соціально-економічними 
умовами. Змінюючи декілька разів професію, переходячи у приватний сектор економіки, отримуючи 
"ліві" сторонні доходи й т. ін., людина за таких обставин, як правило, настроєна оптимістично і в 
значній мірі задоволена своєю долею. Третій тип – може бути визначений як орієнтація людини на 
максимальний індивідуальний економічний й соціальний успіх. За даними соціологічних опитувань, 
відносна частка населення України із першим типом реакції є досить великою (відносно великий 
відсоток громадян України стверджує, що не зможе вижити без підтримки й постійної опіки з боку 
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держави), але справа в іншому: саме другий та третій типи реакції є економічно та соціально 
перспективними, як для суспільства у цілому, так і для окремої людини (з точки зору зростання 
суспільних багатств і добробуту людей).  

Слід зауважити, що посилення індивідуалізму – очевидний наслідок розвитку не тільки 
другого і третього, а всіх названих типів реакції. Так, у найбільшій мірі це відноситься до «тих що 
активно адаптуються» (другий тип реакції) та «тих що орієнтуються на максимальний економічний і 
соціальний успіх» (третій тип реакції), але і «терплячі» й пасивні (перший тип реакції) все більш 
призвичаюються – об'єктивна ситуація змушує – розраховувати виключно на власні сили. До того ж, 
осуд індивідуалістичних цінностей та прив’язаність до "колективістських" принципів, що відбиває 
протест проти несталості особистих ситуацій, не можуть перешкодити укоріненню 
індивідуалістичної життєвої практики та відповідних їй поведінкових установок.  

Зрозуміло, реальні люди відносно рідко втілюють названі типи "у чистому вигляді". 
Ментальність й поведінка громадян України є більш складною й мінливою та утворюють континуум, 
на межах, з одного боку, нерішучий (боязкий) традиційний «колективізм», а з іншого – цинічно-
відвертий індивідуалізм "нових українців". Але у цьому континуумі, з одного боку, виявляється 
явний "провал" ("переривання поступовості", що збігається з межами поколінь), з іншого, 
осмислюється, будується цей континуум саме через принцип індивідуалізму. У середовищі 
наймолодшого покоління "дітей перебудови" (тих, чий вік не перевищує нині 35-40 років), ми 
знаходимо дійсно новий індивідуалізм, що має дуже мало спільного з тим, який можна було 
спостерігати у радянській людині).  

Цей новий індивідуалізм може бути виявлений на глибинному рівні особистої психології. Є 
всі підстави стверджувати, що у сучасній Україні існує тип молодої людини, для якої є характерним 
дуже високий рівень автономії по відношенню до соціуму й соціальних інститутів. Така людина не 
апелює до суспільства і його норм; змушена рахуватися з ними, вона протиставляє їм свої власні 
правила; все соціальне, "узагальнений інший" представляються їй зовнішнім середовищем, якому 
треба "нав’язати" себе. Як респонденти соціологічних опитувань, такі люди стверджують: «треба 
припинити сподіватися на уряд, що він нам усе подасть на блюдечку, і самим діяти»; 
«найважливішим для людини є свобода, решта так...»; «кожна людина старається тільки заради себе»; 
«я більше вірю в себе, вірю в свою індивідуальність, і для мене це нормально; можна розраховувати 
тільки на свої сили, і глупо сподіватися на державу» 6, с. 42-44.  

Нова суспільна реальність вимагає від людини самій виробляти норми, правила, необхідні для 
життя у соціумі. Нові умови диктують їй принцип індивідуального виживання, її індивідуалізм сам 
стає нормою. Адаптаційний індивідуалізм часів "перебудови" не мав нормативного характеру, 
скоріше він був певною формою спонтанної поведінки, викликаної атомізацією суспільства. 
Індивідуалізм сучасного українського суспільства вже стає нормою.  

Висновки.  
Процес суспільних трансформацій у новітній Україні спричинив становлення нового 

соціального суб’єкта, принципово нових особливостей соціально-економічних відносин, сприяв 
змінам соціально-економічної поведінки людей, які відбиваються на їх економічній свідомості та 
поведінці, сприяють зрушенням у процесах розгортання їх економічної ментальності. Принцип 
індивідуального виживання й успіху – перетворюється на важливу життєву стратегію, починає 
стверджуватися у ментальності людей.  

Соціально-психологічними перешкодами набуття властивих сучасній європейській 
економічній ментальності якостей й рис є: соціальна інертність; викривлене розуміння соціальної 
справедливості; деформованість уявлень про захист від економічних труднощів як про обов'язок 
держави, а не кожного особисто; сприйняття як цілком нормального явища авторитарних методів 
правління; соціальна заздрість як наслідок тривалої зрівнялівки в оплаті праці; відсутність у значної 
частини населення України реального економічного мислення; звичка безвідповідальності; 
відсутність чіткої установки особи на розвиток власної конкурентоспроможності у праці. Подолання 
таких негативних рис має бути важливим завданням соціально-економічних програм різних рівнів й 
спрямувань.  
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SUMMARY 

 
The process of social transformations in modern Ukraine has produced changes in socioeconomic behavior 
of people, new social subject establishment given the new parameters and peculiarities to socioeconomic 
relations in Ukraine. 

 
 

І. Г. УТЮЖ 
СУЧАСНА ОСВІТА  

В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНО-ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 

Процес створення й функціонування контексту освіти визначається, насамперед, вихідною 
системою смислів і суттю освіти в житті людини й соціуму. Початки відкритості освіти пов'язані зі 
здатністю людини виходити за межі освоюваної культури, конкретизувати її, рухаючись від 
абстрактного до конкретного. Людина є відкритою системою, що самоорганізовується, у якій 
розвиток здійснюється за нелінійними законами, зумовленими внутрішніми джерелами й факторами, 
що сполучають дивергентні (зростання різноманітності) і конвергентні (згортання різноманітності) 
тенденції. 

Мета статті полягає у визначенні основних характеристик сучасного освітнього простору, який 
є відкритим у процесі пізнання й освоєння світу, і тому освіта одержала назву відкритої. Доводиться, 
що термін «відкритості» є одним із базових понять цивілізаційно-еволюційного дискурсу. 

Життєвий світ суб'єкта становить багатомірний соціокультурний простір-час, у якому 
відбувається суб'єкт-суб'єктна й суб'єкт-об'єктна взаємодія. У результаті комбінацій, гармоній і 
дисонансів між частинами й шарами інформаційного буття виникає безліч проблем виживання й 
напрямків зміни розуму. На рівні соціокультурної еволюції розум виступає як принципово нова 
якість систем, що самоорганізовуються, виявляючи гуманістичний сенс еволюційних процесів. 

Світ поєднується в одне ціле в аспекті сприймального, осяжного, відчутного, реагуючого, 
тобто, одухотвореного розуму, носій якого – людина. У розвитку особистості закладений принцип 
відкритості освіти, яка неможлива без змін, що відбуваються в її сутності – у становленні. 

Застосовуючи концепцію аутопоейсису самоорганізації й самореференції до аналізу соціальних 
систем, Н. Луман показав, що розрізнення системою самої себе й навколишнього середовища і є 
аутопойесис, або автономність соціуму, тобто, окреслюючи свої межі й виділяючи себе із 
середовища, система самоутворюється. Оскільки збереження стійкості в умовах замкнутості системи 
на саму себе – це інтенсивна розтрата внутрішньої енергії всіма її елементами, відкритість системи 
функціонує не для когось і навіть не для себе, вона є відкритою всередині себе. Відкритість усіх 
компонентів системи робить її дійсно відкритою і, на відміну від замкнутої системи з її структурним 
консерватизмом і постійною боротьбою із зовнішнім середовищем, відкрита система з її невпинним 
структурогенезом постійно підтримує відповідність внутрішньої структури зовнішньому середовищу, 
що зводить нанівець можливість її руйнування [1]. 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

110 

Нову (навіть майбутню) морфологію суспільства становлять мережі, і характеризуються вони 
відкритістю для інновацій, високою динамічністю, не ризикуючи при цьому втратити стабільність, 
оскільки в них важлива інтерактивна щільність, високий рівень інтерпретацій, вільне поєднання 
рівноправних і незалежних партнерств, можливість досягнення спільних цілей через колективне 
самообмеження, активне включення в прийняття рішень. Комп'ютеризовані інформаційні лінії 
зв'язку, пронизуючи громадське життя сучасного світу в різних напрямках – горизонтально й 
вертикально, усередині окремих країн, регіонів і транснаціонально, утворюють розгалужену мережу 
комунікацій, функції яких часто порівнюються з функціями нервової системи, яка керує організмами, 
що закладає мультикультурний, взаємозалежний транзитивний світ. 

На зміну сприйняття простору через динаміку соціальних відносин людей у їхній тимчасовій 
практиці приходять ідеї «потокового простору» (space of flows), який формується поза тимчасовими 
межами навколо потоків (капіталу, інформації, технології, організаційної взаємодії, образів, звуків і 
символів), що домінують у процесах економічного, політичного, знакового та іншого життя. 

У цих умовах традиційна система освіти, що опирається тільки на принципи класичної науки й 
функціонує як закрита, втрачає свою здатність до саморозвитку й не може ефективно відігравати 
роль засобу освоєння людиною світу. Включення фактора часу – «лайфлонг» у процесі становлення 
людини дозволяє розглядати освіту як циклічну функцію, коли навчання, виховання й саморозвиток 
можуть мінятися місцями в будь-який час і в будь-якому місці, виступаючи безперервним 
транзитивним процесом, збільшуючи можливість вибору, доступного кожній людині. 

Подальший розвиток освіти пов'язаний з подоланням її закритості й надання процесу навчання 
творчого характеру, що вимагає переходу до методології «відкритої моделі» освіти, яка включає: 
відкритість майбутнього; інтеграцію способів освоєння світу людиною; психологічну настанову того, 
хто навчається, на самостійність і творчу ініціативу, у зв'язку з чим освіта знаходиться в процесі 
пошуку й флуктуацій, формуючи нові орієнтири й цілі; психологічну настанову тих, хто навчає, на 
співробітництво з тими, хто навчається, в діалозі.  

Проблема імперативів відкритої освіти – це проблема реально діючих чинників її детермінації, 
що суттєво впливають на її стратегію й принципи, а також на напрямки їх реалізації. Імперативи 
детермінуються об'єктивними суперечностями та створеними реальностями як умовами сучасного 
буття й існування людей, тому диктують стратегічну лінію розвитку освіти на всіх рівнях її 
організації. Основними імперативами відкритої освіти в цивілізаційному контексті є:  

- гуманізація освіти; 
- подолання роз'єднаності природничо-наукової й гуманітарної освіти; 
- фундаменталізація освіти; 
- індивідуалізація освіти; 
- безперервність освіти; 
- випереджальний характер освіти; 
- доступність освіти; 
- висока якість освіти. 
Виділені імперативи є головними транзитивними параметрами сучасного цивілізаційно-

культурного контексту. Для забезпечення випереджального розвитку людини в порівнянні із 
суспільною практикою освітня система повинна використати бази оцінок «від майбутнього», які 
припускають, що соціальні норми якості освіти переважно повинні опиратися на побудову 
прогнозних моделей відкритої освіти. Категорія «якість освіти» як мета освітньої практики поки не 
відрефлексована. Зміст поняття «якість освіти» має різні аспекти: філософський, аксіологічний, 
метричний, педагогічний, нормативно-правовий та інші. З філософської точки зору якість – це 
структурно нерозчленована сукупність ознак, властивостей предмета, що виражає визначеність речі у 
всій її почуттєво конкретній своєрідності. Тут нами розглядається якість освіти як співвідношення 
мети й результату, як міра досягнення цілей за умови, що вони задані операційно й спрогнозовано в 
зоні потенційного розвитку тих, кого навчають. 

Життєвий простір людини утворюють три типи соціокультурного самовираження: а) простір 
індивідуального життя; б) простір міжіндивідуальних зв'язків; в) культурно-історичний простір 
буття. Маючи свої межі, життєвий простір конкретного індивіда включається в багатомірні 
інформаційні зв'язки із зовнішнім світом і є відкритою, проникною системою. Доступ до таємних 
глибин буття відкриває знання-переживання як єдність життя й знання. Зовнішній простір прагне до 
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розширення тілесних меж людини за допомогою вербалізації, знарядь праці, артефактів – творінь 
людини. Але, у той же час, розвиток людини можливий завдяки оптимізації внутрішнього вектора 
життєвого простору, включаючи бажання розвивати в собі здібності, культурні цінності й смисли, 
настанови, світогляд, творчу активність. Здатність особистості «безупинно збагачувати й 
пожвавлювати свою концептуальну структуру, а отже, засвоювати новий досвід» є, на думку М. 
Полані, ознакою освіченості [2, с. 102]. Духовне багатство людини в цілому визначається багатством 
і розмаїтістю її зв'язків зі світом, викликаних транзитивним рішенням цивілізаційного простору світу. 
Цей взаємозв'язок є ключовим у розумінні проблеми відкритої освіти, тоді як колись вона була 
закритим, сакральним фактором кастового суспільства. 

Цивілізаційно-культурна ідентичність зумовлена як природною включеністю людини в 
структуру буття й комунікацій (вище середовище), так і цілеспрямованим впливом на неї через 
систему інститутів, що соціалізують, у тому числі освіту. У процесі цивілізаційно-культурного 
відтворення освіта є чинником, що забезпечує поступальний розвиток у всіх сферах життєдіяльності 
людини. Зі змінами соціальної системи змінюються і якісні, і цільові, і змістовні, і процесуальні 
характеристики освіти, яка з цієї ж причини завжди є сучасною. 

Саморозвиток шляхом внутрішньо спрямованого вектора існування – рух усередину себе, дотик 
до своєї сутності, скерований як углиб себе, до центру свого «Я» («Его»), так і стикається з 
культурою загальнолюдського. М. Мерло-Понті вдалося перебороти сформоване у філософії 
протиставлення духовного й тілесного, просторового й тимчасового за допомогою звертання до 
категорії «глибини». Феноменальне тіло – тіло «для мене», відмінне від об'єктивного тіла – тіла «для 
іншого» й описується вимірами глибини як просторово-тимчасової категорії. С. Франку належить 
ідея про те, що внутрішній світ наших переживань має нескінченну глибину, що з'єднує його 
зсередини з іншими коридорами, які сходяться на деякому безмежжі у великому вільному просторі, з 
якого світ видний краще й проникливіше, ніж із поверхні [3]. Особистість ніби ззовні замкнута й 
відділена від інших істот, але зсередини, у самих глибинах, вона сполучається з усіма в первинній 
єдності. Отже, чим глибше людина поринає всередину себе, тим більше вона розширюється й 
знаходить природний і необхідний зв'язок з іншими. Індивідуальне, чисте «Я», як думав С. Франк, 
зливається своїми коріннями з надіндивідуальним, всеосяжним світлом розуму. Із цієї причини 
неправомірним є протиставлення спілкування самозаглибленню особистості, а цивілізації – культурі. 

Феномен трансценденції людини, розроблений А. Маслоу, В. Франклом, Ж.-П. Сартром, 
пов'язаний із виходом за межі свого «Я», можна аналізувати одночасно і як тенденцію до розширення 
людиною свого життєвого простору, і як тенденцію його поглиблення. Трансценденція, з 
переважною орієнтацією на оточуючих, може здійснюватися й шляхом глибинного істинного 
спілкування з іншими через самопроникнення в безмір свого щиросердечного життя. 

Межі освіти викликані застосованістю знань і навичок у виконанні певних дій, узгоджуваних із 
системою життєвих смислів людини, у яких виявляються її індивідуальні властивості. Е. Левінас, 
прагнучи відшукати межу трансцендуючої активності особистості, вводить поняття «ейдетична 
форма діалогу», що являє собою ситуацію, яка передує не тільки суб'єктові, але й самому діалогу в 
онтологічному сенсі. Вказана ситуація локалізує в собі трансценденцію як рівень буття, у якому 
суб'єкт не бере участі, але де імпліцитно міститься його основа. Е. Левінас розглядає діалог крізь 
призму стану «Я», означеного як визнання авторитету Іншого й виникнення почуття відповідальності 
за нього. Ця теза надає онтологічне обґрунтування природи відкритості освіти й використовується як 
аргумент, що підтверджує цивілізаційно-культурний контекст освіти як відкритої системи. 

К. Поппер, що звернувся до ідеї відкритої форми суспільства, пов'язує з індивідом критерій, що 
зумовлює стан суспільства [4]. На його думку, люди, а не соціальні інститути, відповідальні за 
розвиток суспільства. Оскільки суб'єктом життєдіяльності суспільства є насамперед людина, зміна 
міри відкритості її суб'єктивного світу здатна суттєво вплинути на форми комунікації, структуру й 
функції інформаційно-комунікативних процесів у суспільстві, на саму систему соціальної 
самоорганізації. 

Освіта за допомогою розвитку людини та її рис виступає в сполученні з іншими факторами як 
детермінанти цивілізаційно-культурних змін. К. Поппер вважає, що суспільство є відкритим, коли 
ніщо не перешкоджає індивідам повною мірою розвивати свої здібності. Дж. Сорос також поєднує 
розуміння проблеми відкритої освіти з дією людського фактора. Учений виходить з того, що люди 
діють на підставі недосконалого розуміння, а оскільки ніхто не володіє кінцевою істиною, то 
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необхідний критичний спосіб мислення, організації та правила, що дозволяють людям жити в мирі 
один з одним [5, с. 5]. 

Від людини як лідера еволюційного процесу вимагається усвідомлення й сприйняття нею того, 
що відбувається, отже – проясненої, освіченої свідомості. Надія на порятунок закладена в людині 
генетично, бо мислення дає їй можливість учитися, осягати, розуміти, за його допомогою людина 
усвідомлює процес еволюції, здатна до рефлексії над пройденими етапами еволюції Всесвіту й до 
передбачення її майбутніх станів. Точка відліку лежить усередині, а не поза людиною, у її 
самоідентичності, що виявляється в здатності бути самою собою в безперервності більш-менш 
улаштованого життя разом з іншими. А. Тойнбі, виявивши закономірний зв'язок між розвитком 
індивіда й суспільства, констатував, що завдяки внутрішньому розвитку особистості людина 
знаходить можливість здійснювати творчі акти, що й забезпечує прогрес цивілізації. Скориставшись 
словами, приписуваними Архімеду: «дайте мені точку опори, і я переверну світ», виділимо як таку 
точку опори «Я» людини. За допомогою «Я» людина здатна перевернути свій внутрішній світ і стати 
активною ланкою навколишнього світу, яка творить. У людиномірних системах, що розвиваються, 
установка на активне силове перетворення об'єктів не є ефективною, потрібні стратегії, засновані на 
почутті резонансу ритмів світу.  

Культура інформаційного суспільства рефлексивна, сполучена з необхідністю багатомірного, 
голографічного образу досліджуваного феномена, його різними інтерпретаціями, моніторингом 
ситуації, що і входить у поняття розвиненої рефлексії. Суб'єкт, що пізнає, повинен не тільки 
орієнтуватися на вмотивованість і доказовість знання, але й здійснювати рефлексію над ціннісними 
підставами наукової діяльності, її рефлексивне осмислення. У семіотичних термінах на основі 
рефлексивної комунікації виникає інтертекст як збагачений зміст освіти. Від людини потрібне 
розуміння зв'язку своєї роботи з роботою інших, здатність вбудовуватися в більші блоки 
взаємозалежної роботи. Це спричиняє потребу більш фундаментальної освіти й разом зі 
спеціалізацією зобов'язує розумітися багато в чому, бути ерудованим і компетентним, виводити 
перспективи. Ідея безперервності процесу освіти, її включеність в усі інші сфери діяльності людини є 
показником відкритої природи освіти. Ця ідея, реалізована сьогодні, розглядається як ключовий 
елемент підвищення рівня життя окремої людини й суспільства в цілому. Ідея безперервності освіти 
спрямована на: 

– створення більш адаптованої до цивілізаційно-культурних трансформацій освітньої системи; 
– перехід до системи освіти, яку можна характеризувати як освіту протягом усього життя; 
– зростання ролі особистості в процесі освіти. 
В умовах наростаючого інформаційно-технологічного універсалізму цілі освіти змінюються від 

прикладних до загальнолюдських. Це особливо помітно в проблемі ідентичності, що актуалізується. 
Транснаціональні й кроскультурні процеси в освіті підсилюють тиск змін, що відбуваються, на 
усвідомлення й вибір мети освіти, що нині у вітчизняних урядових документах не визначена. Така 
ситуація викликана, на наш погляд, тим, що суспільство не готове до загальнолюдського контексту. 

Система відкритого типу має гнучку, недетерміновану ієрархію структурних елементів системи. 
З огляду на ці особливості, освіта за своєю природою не може бути цілком віднесена до відкритої 
системи, вона містить лише її складники, зумовлені її розвитком і функціонуванням. Освіта, 
задовольняючи потреби інших систем у загальному механізмі розвитку цивілізації, має заданість 
свого існування, що, по суті, є значеннєвим кодом, або фреймом, наявність якого незалежна від 
мінливих умов. Природа освіти відповідає стохастичному типу систем, що включають у механізм 
розбіжних процесів синергетичний потенціал, який припускає інформаційну відкритість і активність 
системи за рахунок безперервної взаємодії із зовнішнім середовищем та іншими системами. 
«Учитель» як метафора освіти може змінювати свою форму (наприклад, машина, що навчає), способи 
взаємодії, але не може бути знищена в принципі, тому що це було б і знищенням самої людини як 
системи, що інтегрує всю сукупність зв'язків. 

При наростаючій цілераціональності технологізованого процесу потрібно створювати 
можливості для розвитку особистості поза межами керованого освітнього процесу для збереження її 
цілісності, істинності, для цього освітній інтерфейс повинен забезпечити індивідові право на 
незнання, помилки, що, у свою чергу, породжує оптимізм, який переборює страх. Пошук 
можливостей вирішення цієї ситуації пов'язаний з проблемою безпеки освітнього простору. Що варто 
розуміти під безпекою освітнього простору? Щоб виділити істотні ознаки, які формують якість 
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безпеки, зазначимо, що освітній простір включає практики дій індивіда з нагромадження й розвитку 
певних знань, навичок (освоєння технологій навчання, способів діяльності, форм і способів 
спілкування, норм поведінки, систем цінностей тощо), організовані в систему відносин, соціальних 
зв'язків, ролей, що складаються в освітньому середовищі. Будучи компонентом освітнього простору, 
освітнє середовище являє собою систему реально й потенційно існуючих умов і можливостей для 
розвитку людини, наявних у її соціальному й просторово-предметному оточенні, про це більш 
детально ми будемо говорити в підрозділі 3.3. 

Індивідуальний шлях руху в освітньому знанні, організований у власну освітню практику, 
уведений у педагогічний контекст освітнього простору. Педагогічно впорядкована освітня діяльність 
індивіда, що охоплює навчання, виховання й саморозвиток особистості, виступає моделлю освітнього 
простору, на підставі якої виділяються критерії його безпеки. 

Безпека освітнього простору пов'язується нами з функціональним компонентом освіти і 
відповідає на питання: чим є? Для чого потрібно? Що може? Призначення освіти – розвивати 
людину, формуючи способи усвідомлення, розуміння, дії, у цілому способи буття. Функціями освіти, 
що розуміється нами як діяльність стосовно виявлення і використання індивідом власного потенціалу 
в життєдіяльності, є: розвиток активності людини (через заснування знаннєво-навичкової та 
індивідуально-значеннєвої сфери); допомога й підтримка індивіда в освоєнні світу й самовизначенні; 
створення сприятливих умов і можливостей для освоєння соціального досвіду і включення 
культурних елементів у систему дій людини. У цьому зв'язку базисом безпечного освітнього 
простору є екологія особистості, те, наскільки вона може залишатися собою і наскільки існуючі 
освітні умови сприяють розкриттю її потенціалу (внутрішніх сил, переваг, намірів, цілей та ін.). 

Проблема відповідності очікувань індивіда реальній практиці освіти й виявлення припустимого 
примусового заходу до впорядкування його діяльності відповідно до заданого ззовні освітнім 
стандартом є важливою не тільки для людини, але й для суспільства, оскільки воно зацікавлене в 
забезпеченні якості освіченості людини. Подолання розриву між організацією освітньої діяльності 
(технологічним боком) і включеністю в неї індивіда (суб'єктивним, сутнісним боком) є не тільки 
завданням освіти, але й служить одночасно критерієм безпечного освітнього простору, що є, у свою 
чергу, одним із необхідних параметрів цивілізаційно-культурного розвитку. 

Забезпечення названого критерію можливе в контексті гуманістичного підходу до організації 
освітньої діяльності, коли в центрі освітніх практик перебуває сама людина. Незважаючи на 
варіативність освітньої практики, її результат частково передбачуваний і встановлюється фактом 
включеності індивіда в спільний з іншими освітній процес. Автентичність є соціальним, культурним 
продуктом, поділюваним індивідом разом з рештою, оскільки, осягаючи себе і світ, людина шукає 
можливості для власного існування, прийнятного суспільством. 

Ключовою суперечністю функціонування освітнього простору є універсальне протиріччя – як 
індивідуальність сполучити з іншими. В освітній практиці ця суперечність виявляється в об'єкт-
суб'єктному ставленні до індивіда як засобу (цінується виконання певних соціальних функцій, 
реалізація моделей поведінки, нормативність діяльності та ін.) і мети (розвиток людини). Подвійність 
ставлення до місця й ролі людини в освітньому процесі історично зумовлена своєрідністю розвитку 
людини, яка перебуває в локальній обмеженості її природно-універсальних властивостей і 
необхідності набуття нею культурних форм (знань, навичок, традицій, цінностей та ін.), сприятливих 
стійкому цивілізаційному розвитку. 

Відкритість освітнього простору пов'язана також і з принциповою динамічністю самого знання. 
З цієї причини на сучасному етапі розвитку в умовах, коли інформація й знання стають провідним 
джерелом цивілізаційних перетворень, наростає культурна розмаїтість (диверсифікованість) у 
загальній логіці універсалізації знання. Матриця раціональних апріорних форм сприяє забезпеченню 
точної відтворюваності будь-якого досвіду, експерименту, де б і ким би він не був поставлений. 
Трансцендентність виражає такий тип єдиної загальнолюдської спадковості, що дозволяє кожному 
народові не тільки вільно поновити якісь досягнення цивілізації в іншій точці земної кулі, але й 
самостійно відкривати або коригувати їх. Уже цим твориться одна з форм єдиного 
загальнолюдського простору – освітнє суспільство. 

Таким чином, освіта є тією універсальною сферою людського життя, у якій закладений 
потенціал єдності всього людства, що вже в античній філософії мислилася як його родова ознака. У 
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динаміці соціальності знання відкриває індивідів один одному, забезпечуючи самореалізацію через 
їхню взаємодію. 
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SUMMARY 

 
Basic description of modern educational space - openness is analysed in the article. Open education is one of 
base concepts of civilization-evolutional realities. 
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ЖИТТЄУСТРІЙ НАРОДУ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ  

 
В Україні вже більше двох десятиліть здійснюються реформи, але вони, на жаль, не принесли 

процвітання українському народу. Життя переважаючої більшості громадян України в 90-х роках 
різко погіршилося, стало нестерпним (що й зумовило події «помаранчевої революції»). За оцінкою 
демографів ООН, український народ перетворився на «вимираючу націю» (2001 р.). З 2000 р. в житті 
жителів України відбуваються позитивні зміни, але вони не вселяють оптимістичної перспективи, 
оскільки соціальний організм України вражений невиліковними соціальними хворобами. Ці 
негативні соціальні реалії життя українського народу знаходяться у глибокій суперечності із гаслами 
про курс на євроінтеграцію, що супроводжували діяльність усіх Президентів України. Головна 
причина такого хворобливого стану українського суспільства полягає в ігноруванні потреб та 
інтересів народу правлячими колами, які майже завжди діють у власних вузькогрупових інтересах. 

Аналіз різних аспектів феномена життєустрою народу знаходимо в низці робіт таких 
дослідників як О.Г. Білорус, В.І. Воловик, О.І.Гош, М.І. Дробноход, С.Г. Кара-Мурза, С.Б. 
Кримський, Е.М. Лібанова, Ю.М. Пахомов, О.С. Панарін, С.І. Пирожков, М.І. Сенченко, В.Ф. 
Сіренко, М.О. Шульга та інших. Проте проблема змін життєустрою народу під впливом певних 
стратегій розвитку України ще й досі залишається малодослідженою. 

Мета статті – визначити роль життєустрою українського народу у виборі  оптимальної 
стратегії розвитку України.  

Життєустрій народу – це поняття для позначення соціального феномена, який відображає 
історично утворений порядок взаємозв’язку людини, природи і суспільства, що забезпечує інтеграцію 
суб’єктів життєдіяльності в певний соціоісторичний організм і відтворення останнього як органічної 
цілісності, яка ґрунтується на відтворювальних процесах, що включають відтворення людини, 
економічної системи, соціальної структури, політичної системи, техносфери, соціокультурної сфери 
та способу життя соціальних суб’єктів. 

Стратегія постає як мистецтво економічного, суспільного, політичного керівництва масами, 
що визначає головний напрям їхніх дій та вчинків. 

Актуалізуючи роль і значення філософської рефлексії стратегій розвитку суспільства, фахівці 
зазначають, що «коли віддзеркалення внутрішніх процесів запізнюється, або має неадекватний 
характер, то суспільство не виходить на стратегію самозбереження, а переходить у стан рушійних 
катаклізмів, або в режим саморозпаду й деградації. Фактично це є діагноз сучасного стану 
українського суспільства» [1, с. 661]. Поділяючи цю оцінку сучасного стану нашого суспільства, 
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спробуємо з’ясувати, які стратегії сприяли формуванню цієї ситуації. Громадянам України відомо, 
що в 90-х роках ХХ ст. в Україні здійснювалася стратегія ринкових реформ, але лише вузькому колу 
науковців довелося досліджувати сутність цієї стратегії.  

У колективній праці вітчизняних дослідників «Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. 
Національна доповідь» її автори дають об’єктивну оцінку тим процесам, що відбулися в економіці 
України та українському суспільстві внаслідок проведення неоліберальних реформ. Вони розкрили 
антинародну та антисоціальну сутність неоліберального проекту щодо потреб та інтересів 
українського народу. В доповіді показано механізм реалізації цього проекту: «неоліберальна 
стратегія соціально-економічної трансформації українського суспільства не була самостійним 
витвором владного співтовариства України, це були дії за вказівками прокапіталістичних сил, але 
воно погодилося на цей шлях «входження до світового співтовариства цивілізованих країн», оскільки 
він відкривав йому можливості надзвичайно швидкого збагачення навіть ціною добре прогнозованої 
та скерованої соціальної катастрофи. Проголошення безальтернативності обраного курсу 
доповнювалося ідеологічним маскуванням його сутності та дійсних цілей. Проголошувалося, що 
розбудова «вільної ринкової економіки» – це шлях до економічного зростання, а через нього й до 
вирішення більшості соціальних проблем, шлях до соціально орієнтованої економіки. Тобто, 
проголошувалося досягнення такого результату, до якого неоліберальні реформи принципово не 
могли привести» [14, с. 655-657]. 

В доповіді визнається, що Україна переживає процес перетворення на периферію світової 
капіталістичної системи. Бути периферією – означає бути включеним до світових виробничо-
вартісних ланцюгів як джерело сировини, дешевої робочої сили та місце зосередження низько 
технологічних екологічно шкідливих галузей виробництва, що виробляють продукти з низькою 
доданою вартістю. Тому країни периферії не мають можливості акумулювати достатньо ресурсів для 
забезпечення власного розвитку, постійно відчувають нестачу капіталів і залежать від світових 
центрів накопичення капіталу [14, с. 655-657]. 

Наслідком неоліберальних ринкових реформ в Україні стало домінування деградації у 
відтворювальних процесах усіх сфер життя нашого суспільства. Основною рисою процесу 
відтворення людини в Україні є швидка депопуляція населення, чисельність якого скоротилася з 52,2 
млн. осіб на 1 січня 1993 р. до менш як 45,5 млн. осіб на 1 липня 2013 р. Відтворення виробництва в 
Україні теж пережило незвичні для мирного часу потрясіння. У 2000 році рівень валового 
внутрішнього продукту України склав усього 41% від рівня 1990 р. Ю.В. Макогон показав наслідки 
впливу руйнівних реформ у промисловості на економічний розвиток України в контексті розвитку 
світової економіки. «У 2008 році ВВП України становив тільки 74,1 %, а у 2009-му – 62,9 % від 
показників 1990 року. А ось світовий ВВП протягом 1990-2009 років зріс на 86,7 %» [12]. У 
відтворенні соціальної структури суспільства теж відбулася кардинальна зміна. Україні від УРСР 
дісталася соціальна структура, що мала в основі людей середнього достатку, тобто тих, хто на Заході 
позначається як «середній клас». Із 1988 до 2001 р. чисельність нижчих прошарків зросла від 5,7% до 
88%, середніх скоротилася з 75% до 9,8%, вищих – з 19,3% – до 2% [8, 25]. Навіть після певних 
позитивних змін у соціальному розвитку українського суспільства на початку ХХІ століття Е. 
Лібанова визнала, що в сучасній Україні (2008 р.) «соціальна структура наближена радше до 
латиноамериканських або африканських, ніж до європейських взірців» [11, с. 120]. 

Аналіз тенденцій соціального розвитку України в 1991-2000 рр. засвідчує, що це був період 
деградації соціальної сфери. М.А. Павловський наводить такі показники: «Витрати зведеного 
бюджету з 1990 по 1998 рік зменшилися із 78,2 млрд. дол.. США до 12,4 млрд. дол. США, тобто у 6,3 
раза, в тому числі на освіту – з 12 млрд. дол. США до 1,8 млрд. дол. (у 6,7 раза); на охорону здоров’я 
– з 7,9 млрд. дол. до 1,5 млрд. дол. (у 5,3 раза); на культуру – з  1,3 дол. до 0,1 млрд. дол. (у 13 разів)» 
[15, с. 16-17]. За даними науковців, з 1990 р. по 2001 р. кількість працівників, зайнятих в освіті, науці, 
культурі та мистецтві України, скоротилася з 3,0 млн. осіб до 2,1 млн. осіб [9, с. 36]. Скорочення на 
третину працівників тих галузей, які забезпечують відтворення народу, його фізичного, психічного та 
духовного здоров’я, обернулося соціальною катастрофою нашого суспільства, сприяло перетворенню 
українського народу на вимираючу націю.  

Відтворення політичної системи України відбувається за моделлю, в якій влада виступає 
товаром. Посадовці використовують владу для збагачення, а гроші – щоб на «демократичних» 
виборах зберегти в своїх руках владу. Така модель не орієнтує державу ні на розробку стратегії 
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розвитку суспільства, ні на рефлексію тих процесів, що змінюють його. М.І. Дробноход резюмує: 
«Через ненаситність і аморальність, інколи примітивність й егоїстичне розуміння при владною і біля 
владною «елітою» соціально-економічних проблем розвитку, Україна, одна з найбагатших за 
природно-ресурсним потенціалом країн світу, на початку ХХІ ст. опинилася на задвірках цивілізації» 
[7, с. 15]. 

Процес відтворення техносфери засвідчує, що Україна втратила здатність реалізовувати 
масштабні проекти, які піднімають суспільство на вищий щабель прогресу. Техносфера кожної 
країни потребує постійної підтримки та ресурсів для забезпечення умов її функціонування. Саме 
науково-технічна політика має забезпечувати нормальне функціонування та розвиток техносфери. 
Фахівці визнають, що ринкові реформи завдали важкого удару по техносфері України, оскільки 
обумовили різке падіння рівня виробництва і платоспроможності на тлі високих темпів інфляції, 
позначилися неухильним зниженням інноваційної активності промислових підприємств, що набуло 
незворотного характеру. Так, якщо наприкінці 1980-х років питома вага підприємств, що розробляли 
і впроваджували нову продукцію, виробничі процеси або удосконалювали їх, у промисловості 
колишнього СРСР становила 60-70%, то в першій половині 1990-х рр. цей показник знизився більш 
ніж утричі. Проблема загострилася пізніше: якщо в 1997 р. питома вага кількості підприємств, що 
впроваджували інновації від загальної кількості промислових підприємств становила 17%, у 2000 р. – 
18%, то у 2004 р. – 13,7%, у 2005 р. – 11,9%, у 2006 р. – лише 11,2%, у 2007 р. – 14,2%. Оцінку рівня 
інноваційної діяльності промислових підприємств визначає показник питомої ваги підприємств, що 
впроваджували інновації, порогове значення якого визначено у 25%, а в розвинутих країнах він 
складає 70-80%. Інноваційні чинники економічного зростання не відображені у програмних 
документах та реальних діях державної влади [20, с. 124-125]. З 1991 по 2012 р. чисельність 
науковців в Україні, за даними Державної служби статистики, зменшилася втричі – з 295 до 89 тис. 
[23]. В. Полохало був змушений «констатувати, що орієнтована на олігархів соціально-економічна і 
соціально-політична модель сучасної України є такою, в якій вітчизняна наука залишається 
незатребуваною і приреченою до деградації» [18]. 

Спад промислового та аграрного виробництва в Україні у 1991-2000 рр. пов'язаний із 
скороченням чисельності зайнятих продуктивною працею з 24 млн. осіб до 16,3 млн. У 2001р. 
вироблено електроенергії 58% до рівня 1990 р., вугілля – 51%, сталі – 61%, цементу – 26%, міндобрив 
– 46%, металорізальних верстатів – 3%, тракторів – 3%, автомобілів – 27% [4, с. 51-52]. 

За оцінкою фахівців, реформи агропромислової сфери в Україні призвели до постійного 
зниження обсягів виробництва сільськогосподарських культур і поголів’я худоби. За роки 
незалежності за обсягом виробництва багатьох видів сільськогосподарської продукції Україна 
відкинута майже на 40 років у минуле. Навіть порівняно з 1990 р., коли врожайність зернових 
становила 35,1 ц із га, вона знизилася до 19,4 ц із га, і в 2009 р. становила 29,8 ц із га. Урожайність 
пшениці в 2000 р. зменшилася майже удвічі (з 40,2 до 20 ц із га) і в 2009 р. становила 31,2 ц із 1 га. 
Поголів’я великої рогатої худоби скоротилося з 24,6 млн. голів у 1990 р. до 9,4 млн. у 2000 р. і до 4,8 
млн. у 2009 р. (більше, ніж у 5 разів). За цей період поголів’я свиней знизилося з 19,4 млн. до 7,6 млн. 
у 2000 р. і в 2009 р. склало 7,6 млн.; череди овець і кіз зменшилося з 7,1 млн. голів до 0,4 млн. у 2000 
р. і до 0,3 млн. у 2009 р. (майже у 23 рази) [6].  

Зміну життєустрою народу в Україні періоду незалежності Е. Лібанова оцінила як комплексну 
гуманітарну й економічну катастрофу суспільства [16]. 

Ці тяжкі наслідки ринкових реформ суперечать національним інтересам українського народу, 
але вони стали закономірним результатом тієї стратегії ринкових реформ, яку проводило керівництво 
України в 90-х роках ХХ століття за вказівками іноземних радників. Відомі українські аграрії Д. 
Моторний, В.Плютинський, В. Клюй, О. Коросташов, М. Васильченко, С. Антонець у своєму 
Зверненні доводять, що з усіх аграрних реформ найганебнішою була реформа, яка спрямувала 
агропромисловий комплекс України від колективних форм організації праці до фермерських 
господарств на основі приватної власності на землю. Так звана «земельна реформа» під керівництвом 
Л. Кучми, Л.Кравчука, В. Ющенка за сприяння групи економістів-іноземців під керівництвом Луїса 
Фаоро з компанії «Ті-Ар-Джі» та «Кемонікс Інтернешнел» (США) призвела до розвалу 
агропромислового комплексу України [10]. 

Академік Ю. Пахомов пояснив роль неоліберальної моделі економіки. В процесах 
моделювання посткризового світу найголовніше – відмовитися від неоліберальної моделі, що 
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офіційно зробили і США і Євросоюз. Неоліберальна модель була спроектована в Америці для 
підвладних, полуколоніальних країн. А в самих США найважливіші інновації вирощувалися всупереч 
цій моделі, під опікою держави і до того часу, поки не наступала фаза комерціалізації. А на 
попередніх етапах держава надавала субсидії, які вливалися в корпорації, щоб цьогомить не взяла 
гору над довгостроковістю. В Україні поступили інакше – зруйнували планове господарство (хоча 
планування повинно бути іншим) і відкрили економіку для ринкових відносин, як нас навчили 
заїжджі радники. Все високотехнологічне було зруйновано стихійним ринком. А між тим США 
мають плани розвитку країни і на 5, і на 10, і на 50 років [17, с. 6]. 

Вітчизняні науковці  розкривають зв'язок певних теорій західних авторів із процесами, що 
відбуваються в різних сферах суспільного життя сучасного українського суспільства. М.І. Сенченко 
зазначає, що для «обґрунтування» своїх расистських планів нового світового порядку закулісна влада 
розробила декілька теорій, обновивши старі, точніше наповнивши їх новим змістом. Серед них 
важливе місце займає теорія «золотого мільярда», включаючи зміст глобалізації щодо народів країн 
периферії. Дослідник зазначає: «Процеси глобалізації (установлення нового світового порядку) 
значною мірою засновуються на нових технологіях влади. Підпорядкування країн периферії 
досягалось гальмуванням їх розвитку. Для цих країн три складові прогресу (соціальна, цивілізаційна, 
модернізаційна) перетворилися у складові зі знаком мінус. По-перше, проводилася демодернізація 
країн – утискання високих технологій, «втеча мізків», перетворення країн в сировинний придаток. 
По-друге, зречення від традицій, від основ своєї цивілізації, прийняття західної цивілізації, 
американського способу життя за єдиний зразок. По-третє – організація соціальних протиріч, 
національних і соціальних конфліктів. Таким чином, умови розвитку перетворювалися на умови 
деградації» [19, с. 30, 35].  

Аналізуючи сучасні концепції глобалізації та глобального менеджменту, О.Г. Білорус 
зазначає: «Західна глобалістська доктрина диктує парадигму, згідно з якою нова світова економічна 
система (глобалізм) є первинною і має абсолютний пріоритет щодо національних економік та 
держав» [3, с. 6]. У цьому контексті глобалізм сьогодні розглядається як організований процес, 
основне завдання якого – мобілізація і «збирання» всіх видів світових ресурсів в інтересах світового 
фінансово-олігархічного капіталу під виглядом прагнення до «глобального добробуту». 
Альтернатива глобалізму – глобальна системна інтеграція країн і народів з метою справедливого, 
урівноваженого розвитку людського суспільства в цілому. З глобалізмом тісно пов'язаний 
мондіалізм. Мондіалізм як феномен – це свідоме перетворення світового співтовариства у відкриту 
цілісну систему, основою якого є інтернаціоналізація капіталізму і технологічна революція, що 
виражається в посиленні транспарентності  національних кордонів, взаємозалежності окремих 
людських співтовариств у планетарному масштабі й породжує відповідні ідеологію і стратегію. В 
ньому ідеться про ідеологію і стратегію зденаціоналізованих глобальних еліт, які 
транснаціоналізуються за спинами своїх народів і зраджують їх. Мондіалізація – це політико-
управлінська сутність глобалізації, що полягає в цілеспрямованій стратегії зміни основ життя 
світового суспільства в напрямі перетворення його в об’єкт глобального управління [3, с. 6]. Аналіз 
концепції мондіалізації виявляє роль правлячих кіл України як прислуги світової фінансової олігархії, 
яка виступила знаряддям у проведені неоліберальних реформ.  

О.С. Шнипко описує схему керованої фінансової кризи, з допомогою якої міжнародна 
фінансова олігархія встановлює свій контроль над виробництвом і ресурсами суверенних держав. 
«Такі алгоритми впливу на формально суверенні країни ґрунтуються на доктрині керованого хаосу, 
теоретичним підґрунтям яких є розроблена в США «теорія керованого хаосу» (або «теорія керованої 
нестабільності»). Серед її основних авторів – З. Бжезінський (автор концепції американської 
всесвітньої гегемонії), Дж. Шарп (автор книжки «Від диктатури – до демократії»), С. Манн (автор 
книжки «Теорія хаосу і стратегічна думка», координатор «кольорових революцій» у пострадянських 
країнах)» [21, с. 143].  

Нещодавно народний депутат, один із лідерів Партії регіонів, Борис Колесников дав інтерв’ю 
щотижневику «Дзеркало тижня». Депутат зазначив, що продуктивність праці в Україні складає 19% 
від продуктивності праці в США, 22-25% – у Західній Європі, 29-31 % від продуктивності праці в 
східній Європі. За оцінкою Б. Колесникова, жителі України працюють у 3,5 рази гірше, ніж у Східній 
Європі, в чотири рази гірше, ніж у Західній, і в п’ять разів гірше, ніж у США. Однак, за його словами, 
в цьому винні не українці, а відсутність засобів виробництва [2]. 
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Як бачимо, у представників влади є розуміння того, що продуктивність праці в суспільстві, 
тобто рівень розвитку продуктивних сил, визначає рівень соціального розвитку суспільства, але при 
цьому замовчується той факт, що саме економічна політика правлячих кіл незалежної України 
здійснювалася під диктатом глобальних центрів і завдала величезних збитків продуктивним силам 
України. Основне протиріччя суспільного розвитку сучасної України полягає в необхідності розвитку 
її продуктивних сил з метою модернізації суспільства і неможливістю розвивати продуктивні сили 
внаслідок залежності правлячих кіл України від глобальних центрів, які нав’язують їм певні моделі 
економічної політики, що суперечать потребам та інтересам українського народу. 

Дослідники вказують на очевидну важливість того, щоб в Україні була визначена економічна 
стратегія, виділені соціально-економічні проблеми, на вирішення яких повинні бути спрямовані 
зусилля науки [13, с. 14]. Ця стратегія повинна спиратися на науку. Наукоємність ВВП являє собою 
політичний вибір країною певної моделі економічного розвитку. Світ уже вийшов на показник 
видатків на науку в 1,7 % ВВП (2000 р.), коли починає «працювати» економічна функція науки. В 
країнах ОЕСР – 2,2%; Ізраїлі – 4,7 %; Швеції – 4 %. Україна поки що, як і інші пострадянські країни 
сильно відстає за цим показником. Цікавий той факт, що в Україні, починаючи з 30-х років до 
середини 50-х років минулого століття цей показник складав 1,7% ВВП, а потім наукоємність ВВП 
зростала до 1986 р., досягнувши 3-5% [13, с. 16].  

Б.А. Малицький наводить таблицю, з якої видно, що на виробництві лише металу та іншої 
продукції з низьким рівнем добавленої вартості досягти високого рівня наукоємності економіки 
неможливо [13, с. 17]. 

 
Таблиця 1. Наукоємність продукції, виражена вартістю 1 кг цієї продукції 

 
№ 
п.
п. 

Продукція Ціна продукції 
(тис. дол. США за 1 кг) 

Наукоємність, % 

1 Ліки до 15 000 40 

2 Електроніка 20-100 15-20 

3 Супутник 10-100 15-20 

4 Літак 1-1,5 10-15 

5 Танк 0,025-0,1 3-6 

6 Метал 0,00025 1,5-2 

 
Дослідник робить висновок: «Оскільки економіка України представлена в основному 

низькотехнологічними виробництвами, то об’єктивно підвищити загальну наукоємність ВВП 
можливо лише шляхом проведення структурних змін в економіці в бік збільшення частки 
високотехнологічних процесів. Це об’єктивна умова. Саме структура нашої економіки, те, як ми 
розвивалися в останні 20-30 років, тепер відображається на рівні наукоємності» [13, с. 17]. 

Позиція вищого керівництва України щодо вибору шляхів економічного розвитку України 
потребує окремого дослідження, але хочеться навести один фрагмент, що її яскраво характеризує. 
М.А. Павловський на парламентських слуханнях про демографічну кризу в Україні (21.12.2003 р.) 
зазначив, що уряд підписав угоду  про вступ до Світової організації торгівлі на умовах, що ведуть до 
втрати 4 мільйонів робочих місць. Це сталося тому, що «Україна отримала незалежність, а керівники, 
вищі посадові особи залишилися залежними, їм подавай, бачте, іноземних радників-консультантів, 
ніхто не здатний мислити самостійно!» [5, с. 59]. Верховна Рада України прийняла законопроект 
«Засади відродження електронної промисловості», а Президент України Л.Кучма наклав вето. Без 
аргументів, щоб Захід не дратувати. Наш Президент – чемпіон світу по кількості вето на закони, які 
відроджують власне виробництво [5, с. 60]. 

О.С. Шнипко аналізує технологію «золотого корсета», яка дозволяє країнам-лідерам 
встановлювати економічний контроль над іншими країнами. Доктрина-правило «золотого 
корсета» в економічному контексті приписує «один розмір для всіх». Держава, що увійшла до 
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системи міжнародного поділу праці на умовах СОТ, зобов’язана дотримуватись ряду нормативів в 
організації власної економіки, що набули уніфікованого вигляду і нав’язуються всім без винятку 
країнам другого і третього світу. Суть цих вимог кодексу «золотого корсета»: а) зробити основою 
економіки приватний сектор; б) підтримувати незначний рівень інфляції; в) скоротити 
бюрократичний апарат держави до мінімуму; г) встановити невисокі тарифи на імпорт; д) скасувати 
обмеження на іноземні інвестиції, внутрішні монополії; е) здійснити масштабну приватизацію 
державних підприємств; є) відмовитися від квот на імпорт; ж) надати іноземцям право купувати акції 
та інші цінні папери без будь-яких обмежень [22, с. 44-45]. 

Замість розробки власної Стратегії інноваційного розвитку правлячі кола України 
беззастережно виконують вказівки Заходу. О.С. Шнипко зазначає, що «золотий корсет» від МВФ для 
України виявився залізними лещатами. Зокрема, категорично і беззастережно диктувалися: цілковита 
відмова від державного втручання в економіку; тотальна приватизація; реформи тільки на основі 
монетаристської політики; необмежена лібералізація зовнішньоекономічної діяльності; скасування 
дотацій сільському господарству та вугільній промисловості (для порівняння: на Заході 
сільськогосподарське виробництво дотується: у США – понад $ 10 тис. кожному фермеру щорічно, 
у країнах Євросоюзу – понад 20 тис. євро); відмова від державного замовлення на продукцію, що 
виробляється в країні (в бюджеті США його обсяг складає близько 20% ВВП, в Україні він на 
порядок менший);  розбудова ринкової системи відповідно до моделі Чиказької школи (ХVІІІ–ХІХ 
ст.), тобто «шокової терапії»; перетворення землі на вільний товар, її продаж (у більшості західних 
країн діє заборона щодо продажу землі іноземцям). Така ідеологія перетворень зруйнувала 
економіку, заклала основи корупції, організованої злочинності, збідніння суспільства, втрати 
державою політичної самостійності [22, с. 201]. 

Аналіз змін станів українського суспільства, що відбувалися під впливом певних стратегій, 
дає підстави для таких висновків: 1) Зміни життєустрою українського народу періоду незалежності 
засвідчують домінування негативних тенденцій у відтворенні людини, економічної системи, 
соціальної структури та політичної системи України, її техносфери, а разом з ними і соціокультурної 
сфери та способу життя громадян. 2) Домінування негативних тенденцій в соціально-економічному 
розвитку України обумовлено переважаючим впливом глобальних центрів Заходу, які нав’язали 
правлячим колам України цілу низку стратегій: неоліберальні реформи за моделлю Вашингтонського 
консенсусу, глобалізацію і мондіалізацію, доктрину «золотого корсета» тощо. 3) Реалізація цих 
стратегій призвела до ліквідації переважної частини високотехнологічного промислового 
виробництва в містах та колгоспно-радгоспної системи в селі, занепад та деградацію соціальної 
сфери. 4)  Подальше ігнорування правлячими колами України життєустрою народу загрожує 
посиленням деградаційних процесів в українському суспільстві. 5) Стратегія розвитку сучасної 
України лише тоді забезпечить поступальний розвиток українського суспільства, коли в її основу 
буде покладено цілеспрямоване державне управління тими процесами, які в сукупності формують 
життєустрій народу. 

Перспектива подальших досліджень вимагає розробки теоретичних засад стратегії розвитку 
України, що ґрунтується на феномені життєустрою народу. 
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SUMMARY 

 
The article substantiates that the nature of the changes in the life of Ukrainian society during the 

period of independence does not correspond to the national interests of the Ukrainian people as caused 
primarily by the impact of strategies that were imposed from outside the ruling circles of Ukraine. Ukraine 
needs a development strategy based on living arrangement of the Ukrainian people and ensures its progress 
rather than degradation. 
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О.М.ПОВЗЛО,  Н.М.ДЄВОЧКІНА 
 

ДІАЛЕКТИКА КАТЕГОРІЙ «ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКЕ»ТА «КЛАСОВЕ»  
У ВИХОВНО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

              
В статті мова піде про аналіз категорій «загальнолюдське» та «класове» у широкому 

філософському та гуманістичному сенсі і про аспекти здійснення цих категорій стосовно до категорій 
«освіта» та «виховання» у вузькому сенсі. У сучасних складних умовах розвитку українського та 
світового суспільства ця тема дуже актуальна. Але у теоретичній площині, збоку вітчизняної 
соціально-філософської думки сьогодні вона, на жаль, не отримала достатньої уваги. 
Фундаментальна наукова література, у якою достатньо глибоко аналізувалися категорії  
«загальнолюдське» та «класове», особливо їх взаємозв’язок, у значній мірі, ще радянського періоду. 
В цьому плані необхідно відзначити соціально-філософські дослідження таких відомих радянських 
філософів, якими були Т.Ойзерман, В.Степін, Г.Батіщев, А.Гусейнов, В.Межуєв, В.Толстих, О.Капто, 
О.Ціпко та інші. Незважаючи на різноманітність їх позицій, які були зв’язані з оцінкою категорій 
«загальнолюдське» і «класове», вони були єдині у головному:  ці категорії дуже важливі для розвитку 
соціуму, їх конкретну природу взаємовідносин необхідно поновлювати для кожного відрізку часу. 
Дана природа взаємовідносин має як «прямі», так і «зворотні» діалектичні напрямки (тут діють 
гегелівські принципи «діалектичних взаємодій» та «діалектичного зняття»), які не допускають 
суб’єктивних поверхових підходів.  

З одного боку, загальнолюдський фактор історичного розвитку виховання та освіти не може 
бути зведеним до класових факторів, які зв’язані з формаційними особливостями виховання та 
освіти, або з особливостями розвитку особистості, які даються в теорії загального «шифру» («вісь 
часу» К. Ясперса), який об’єднає усе людство, в теорії культурно-історичних «організмів» - циклів 
О.Шпенглера, або в теорії «хвиль Кондратьєва», або в 4-х стадіях розвитку в теорії П.Сорокіна та в 
інших теоріях. А з другого богу, загальнолюдський фактор реалізує свою внутрішню гуманістичну 
сутність у системі групових, національних, класових інтересів, тобто конкретно в ту або іншу 
історичну епоху. Що це означає? Це означає, що історія людини має одні коріння, один єдиний шлях 
розвитку: цілісний, послідовний, від простого до складного, з постійним рухом вперед до прогресу. 
Це говорить і про те, що кожному народу на кожному відрізку часу є природним свій образ буття. І 
про те, що сьогодні мають право на історичне існування як системи освіти та виховання 
соціалістичної системи цінностей (наприклад, КНР, у минулому – СРСР), так і системи освіти та 
виховання буржуазної системи цінностей  (наприклад, США, Європа). І це означає, що «учені мужі» 
у розгляданні цього питання в останні десятиліття ігнорували принципи об’єктивності, системності, 
історичності, всебічності, багатоукладності, толерантності. Якраз останнє методологічне зауваження 
було забуто сучасною світовою і вітчизняною соціально-філософською думкою. Тому, у даній статті 
ми свідомо звернули увагу на розглядання проблемних питань методології та діалектики взаємодії 
категорій «загальнолюдське» та «класове» у різних соціально-економічних укладах буття. Також 
показується актуальність принципів «субординованої» діалектики, які розроблені та обґрунтовані  
вперше, особливо у нових умовах розвитку виховно-освітніх відношень.  

Як відомо, протягом довгого часу, у минулому, у нашій суспільствознавчій науці стосовно до 
аналізу відносин, тих або інших форм суспільної свідомості, серед яких не останнє місце займали 
категорії виховання та освіти, домінував партійно-класовий підхід. Наївно вважати, що, на даний 
момент, класові принципи не мають важливого значення (навпаки, після відносного затишшя, 
сьогодні не тільки на практиці (що було в історії завжди), але і у свідомості суспільствознавців їх 
(класових підходів) функції знову зростають, але ще кілька років тому вони становили серцевину 
офіційної державної ідеології. Для категорій виховання та освіти це означало слідуюче: оскільки 
існують класи, існує і буде існувати орієнтоване класове виховання. З точки зору «азів» марксизму – 
це класична схема, яка відповідає самій природі суспільства, заснованого на приватній власності. 
Тому класики вважали, що тут ніяких відкриттів не робили і ніяких «революцій» не творили, все має 
глибокі основи у самій соціальній дійсності. Як можуть існувати рівні для всіх можливості та рівне 
для всіх «народне виховання», кажуть марксисти, коли протягом багатьох століть людської історії 
існують багаті та бідні, імущі та не імущі, аристократи, що знаходяться у центрі уваги суспільства, та 
люмпен, якій викинутий на його задвірки. Так було завжди. Тому, «комуністи не видумують впливу 
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суспільства на виховання: вони лише змінюють характер виховання, виривають його із-під впливу 
пануючого класу» [4, 443]. Що означає на практиці безапеляційна заява буржуазної пропаганди 
відносно необхідності і реальності «всезагального та рівного для усіх народного виховання через 
допомогу держави», яка (держава), за Марксом, «само має потребу у дуже суворому вихованні з боку 
народу?» [3, 30]. Це означає, на ділі, що держава за допомогою своїх інститутів буде реалізовувати в 
бутті волю та інтереси тієї групи соціуму, яка володіє можливостями і коштами, необхідними для 
розвитку та укріпленню своєї влади, у тому числі й у виховно-освітньому процесі. Дійсно, адже ж не 
можна думати, що загальнолюдські принципи історичної поведінки та технології одержання 
повноцінного знання, які зв’язані з ідеями гуманізму, рівності, справедливості, свободи і іншими 
соціально-моральними та культурними ідеалами, зможуть автоматично стати реальністю, дякуючи 
тому, що вони набули формальних рис офіціальної ідеології та державної програми. За це необхідно 
боротися або платити кошти. К.Маркс категорично не згоден з такою софістикою: «Рівне для всіх 
народне виховання? Що уявляють під цими словами, чи уявляють, що у сучасному суспільстві 
виховання для всіх класів може бути рівним?» [3, 29]. Далі, у цих софістів існує думка, що подолати 
по відношенню до пересічних громадян явно диспропорційну і низької якості освіту можливо за 
допомогою спонсорської благодійності, меценатства, грандів. Хоча цей процес має місце (наприклад, 
фінансування американських університетів у значній мірі відбувається дякуючи меценатству та 
грандам), але усе-таки є утопією і це із позиції марксизму, є тонкою та хитрою ідеологічною 
маніпуляцією, і є очевидним аморальним відкупом (подачкою) з боку буржуазії від світового 
люмпена з метою погашення «демократичними» засобами соціальної напруги. «Благодійність, яка 
деморалізує ще більше того, хто дає, чим того, хто бере, благодійність, яка ще більше принижує вже 
приниженого, яка ставить вимогу, щоб людина, яка втратила людську вподобу, яку вигнали групою 
партій, відмовилась  від останнього, що її залишилось, – від звання людини» [7, 29]. В дійсності ми 
бачимо, що середній клас Західної Європи має у десятки і сотні разів більше можливостей отримати 
якісну освіту по відношенню до народів та націй Африки, Південно-Східної Азії, Латинської 
Америки. Тому, на думку авторів «Маніфесту комуністичної партії», ніяка благодійність не 
допоможе «приховати» сутність дискримінаційної політики капіталу у сфері освіти та виховання. 
Вони показують егоїстичний та елітарний характер капіталу, який, у тому числі, зв’язаний з 
домінуванням цінностей «масової культури», до яких безпосереднє відношення мають сучасна освіта 
та виховання. Тобто ми маємо замкнуте коло.       

З точки зору радикального марксизму, на цьому можна було б поставити крапку. Однак, з 
точки зору діалектичного марксизму, йдучи за логікою соціальних відносин, висвітлити їх класову 
закономірність це тільки показати один із можливих моментів соціальної характеристики людини та 
зачепити тільки один бік проблеми. Але є ще й інший бік, не менш, а у кінцевому рахунку, більш 
важливий, який сьогодні необхідно обговорити. 

Метою статті є дослідження слідуючого: по-перше, чи займає у виховно-освітньому процесі 
вищенаведена марксистська методологія аналізу категорій «загальнолюдське» та «класове» істотне 
місце посеред таких авторитетних та «діючих» технологій класичної (елітарної та демократичної) 
освіти, якими є модель ліберально-демократичної освіти В.Гумбольдта, Д.Дьюї і модель авторитарно-
консервативної освіти Г.Гербарта? По-друге, чи можна або ні аналізувати взаємозв’язок 
загальнолюдської та класової освіти і виховання у сучасності крізь призму принципів 
«субординованої» діалектики, і чи мають вони право на існування у сучасній дійсності та соціально-
філософській думці? 

Якщо підійти до першого питання, визнаючи діалектичне різноманіття "моделей" виховання 
та освіти, то звичайно ж, у такому випадку, з наукової точки зору, абсолютизація класових підходів 
до людини стає неприпустимою і невиправданою. Далі, не вдаючись в особливості усього 
різноманіття концепцій виховання, об’єднаємо їх раціональне «зерно» у єдиній категорії 
«загальнолюдське», яка сьогодні широко аналізується у науковій думці. У площині історичної ево-
люції та зміни тих або інших форм даного різноманіття теорій виховання та освіти, будемо 
розглядати їх, як ті або інші варіації конкретно-історичного, тобто «класового» принципу 
формування особистості, або як конкретно визначені стадії загальнолюдського процесу розвитку 
людини. Таким чином, якщо категорію «класового» можна вжити та оцінити як «форму» виховання 
та освіти, то категорію «загальнолюдського» необхідно мислити як їх історичний «зміст». Щоб 
форма педагогічних прийомів не залишалась тільки лише «формою», і це б не набувало значення її 
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основного змісту, вона повинна знаходитись у стані «причетності» до інших форм. Вона, ув’язуючи 
все це з найважливішими потребами соціальної дійсності, повинна бути готова до постійного 
вдосконалення свого категоріального інструментарію. Тільки тоді теорія й практика, які мають 
відношення до питань виховання та освіти, будуть «живучими», служитимуть загальній справі 
виховання та освіти.  

Коли нам сьогодні приходиться мати справу з моделлю «змішаного типу» соціально-
політичних та економічних відносин, що у багато чому породжує виключні соціальні "перевтілення" і 
метаморфози, вдвічі і втричі важливіше прислухатись до «лексики» «діалектики співвідношень», 
котра для даних умов, для даної «практики» відносин вказує на те, що «авторитетність» позакласових 
і класових цінностей зіставлена. Для науки видався унікальний випадок, «насправді» простежити 
взаємодію самих прогресивних елементів виховання та освіти протилежних соціально-політичних 
систем у рамках перехідного стану нашого суспільства. Важливо окреслити межи їхньої єдності і 
стикування, показати об’єктивні та суб'єктивні передумови переходу одних в інші, аргументувати їх 
роль і значення в ході історичного процесу становлення людини, розквіту її сутнісних сил, 
подоланню нею всякого відчудження і втілення в дійсність високого гуманістичного ідеалу. У цьому 
плані виникає повсякденна задача визначення «оптимального місця та функції» освітньо-виховних 
структур у рамках становлення і розвитку ринкових відносин. Головним чином, це відноситься до 
того, що сам "ринок" дає процесу виховання та освіти у просуванні їх до «ідеального» стану і чим 
названі структури можуть допомогти людині у її протистоянні негативним моментам ринку, 
прагматично і методично знищуючим високі моральні та духовні устої людства. Тут не може бути 
«загальної» діалектики (суб’єктивної або об’єктивної, матеріалістичної або ідеалістичної діалектики). 
Тут може бути тільки «субординована» діалектика, діалектика «розумного сенсу» та узгодження 
спільних дій. Вона (ця діалектика) на даний момент часу зобов’язана бути історичним компромісом у 
процесі конвергенції двох протилежних соціально-економічних та політичних систем, сприяти 
поступовому процесу формування «єдиного культурного поля планети». Ось що підкреслював А.Д. 
Сахаров ще у 1974 році в статті під назвою «Світ через піввіку» (тобто у 2024 році): «Я вважаю 
особливо важливим подолання розпаду світу на антагоністичні  групи держав, процес зближення  
(конвергенції) соціалістичної та капіталістичної систем, що буде супроводжуватися… укріпленням 
морального, духовного, особистого началу у людини» [5, 29]. Останні категорії у цій цитаті 
акцентують увагу щодо великого значення для людства ХХI століття загальнолюдських цінностей, 
взагалі, і загальнолюдського виховання, окремо.  

У зв’язку з цим, хотілось би звернути тут увагу на те, що сутність «загальнолюдського» не 
повинна асоціюватись з категорією «вселюдського» як вседозволеності, тобто вона не повинна 
створювати соціальну «ілюзію» домінування «магічного стану абсолютних прав, свобод та багатства 
для «усіх» та в «усіх» і ігнорування принципу виконання кожною людиною необхідних для соціуму 
обов’язків. «Загальнолюдське» виховання у більшої степені спрямоване на «прищеплення» цьому 
«всьому» (тобто більшості) таких моральних, духовних, освітніх «талантів», свідомому керівництву 
яких «соціальна маса» ніколи не піддавалася. Остання («маса») про існування цих позитивних 
напрямків часто навіть не підозрювало або не мала цього бажання, тому що «засвоєння» їх змісту 
обіцяло значні труднощі, і в першу чергу, у плані поборення «самого себе», своїх слабостей та 
«афектів», що виходять з глибин «позасвідомого Я», і все ж, якими воно повинно «нагородити» себе.  

«Загальнолюдське» – це не абсолютна влада над другими, це не масова «ходьба строєм» і це 
не логічний результат процесу матеріального накопичування кожним і через кожного, а це особливе 
«індивідуальне», «потаємне» Велике, яке приходить тільки тоді до кожного, коли він втратив остан-
ню надію на що-небудь, коли нічого не маєш, крім однієї «волі» (наприклад, у Японії – це принцип 
«мейваку»). Це те, що протягом історії доводилося людині, як гуманістичній істоті, з великою працею 
відвойовувати та відстоювати перед своєю власною природою. «Загальнолюдське» виховання не є те, 
що необхідно наближати в історії. Воно завжди було і діє сьогодні, але воно завжди орієнтоване на ту 
суму якостей і вчинків, яких, знову ж таки, нелегко набути і, тим паче, звершити, тому що вони часто 
звали «наперекір», що вимагало від людини подвигу та «втілювалось» у ній, «через силу», «через не 
можу». І, звичайно ж, не воно знаходилось на «службі» у державі, тієї чи іншої політичної системи, а 
навпаки, «загальнолюдське» виховання керувало і керує «цілими народами», формуючи у держав 
визначене політичне «чуття» та соціальні «смаки», що не дають їм довго застоюватись на одному 
місці. 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

124 

Але цей теоретичний «екскурс» в «загальнолюдське» зроблено у напрямку реалізації 
стратегічних інтересів. Якщо ж казати про тактичну лінію, то необхідно визнати, що 
«загальнолюдське» у освітньо-виховному процесі на капіталістичній стадії розвитку суспільства - це 
особлива «форма» прояву «загального» через «одиничне» - «конкретно-класове», що проходить через 
усі часи «історичною ниткою» загально-признаних цінностей та ідеалів формування особистості, 
передаючи у майбутнє усе найкраще, що було «напрацьовано» людською думкою у сфері 
педагогічної теорії і практики. І тільки на даному етапі історії, в умовах якісного зростання 
продуктивних сил економіки і зумовленої нею системи суспільних відносин, при розширеному 
накопиченні і відтворюванні капіталу, формуються об’єктивні і суб'єктивні передумови 
універсалізації людської діяльності та всебічного розвитку людини, що відповідно, не може 
відбуватися без сприятливого внеску прогресивних форм виховання та освіти. У буржуазній 
формації, загальнолюдські ідеали «збагачуються» і приймають «масовий» характер, що сприяє у 
галузі виховання прогресивної "перспективі" взаємовідносин «загальнолюдського» та «класового» на 
наступних «обертах» історичної «спіралі» людства.  

Що це означає у сучасних умовах? Логіка історичної еволюції і конкретної дійсності підказує 
нам, що у буржуазному суспільстві, не дивлячись на всі прогресивні зміни, загальнолюдське 
виховання виступає, як би соціальною «противагою» по відношенню до класового виховання. У 
наступних нових і більш довершених станах суспільства, наприклад у рамках соціалістичного 
устрою, загальнолюдським началам і принципам роботи з людьми, на противагу класовим, віддається 
явна перевага, хоча суспільна думка з цим може не погоджуватись. Це пов'язано з тим, що у 
суспільстві соціальної справедливості ще не все так справедливо влаштовано, щоб про це публічно 
«говорити». І тут існує дуже багато своїх проблем і протиріч. Епоха первісних соціалістичних 
нововведень це поки що не зовсім ідеальний стан і гармонічна соціальна атмосфера, коли можна 
видавати загальнолюдське за класове, а класове за загальнолюдське. Можливо тому у нашій 
суспільствознавчій науці під час «розвиненого соціалізму» так «ревно» відстоювались та 
абсолютизувались класові принципи організації навчально-виховного і педагогічного процесу. Хоча 
потім у перебудову та постперебудову «переоцінку» принципів та цінностей, дану односторонність 
замінили іншою, яка звалася «пріоритетом загальнолюдських цінностей над усіма іншими». Така 
«амплітуда» принципів, що проявилась у реальній дійсності «перед-соціалізму» та «пост-соціалізму» 
як раз пояснюється «поточними» протиріччями, що виникають між загальнолюдськими та класовими 
початками. Ця трансформація цінностей говорить про певну близькість та взаємовплив двох 
протилежних систем (з одного боку, системи індивідуалізму, з другого, системи колективізму). 
Зв'язок соціалістичних «атрибутів» життя з буржуазним правом, психологією і навіть ідеологією 
(«родовими плямами») настільки сильний, що це часто виявлялось у діях, бажаннях, звичках, 
збуджувальних мотивах діяльності, що, звичайно ж, ретельно приховувалось від «обивательського 
ока», але для соціальної науки було давно відоме. Саме цим можна пояснити безперечне домінування 
у соціалістичному господарстві і управлінні класових підходів і класової догматичності. 

Але як сучасній науці виходити з цих протиріч системного характеру? Якій концепції 
виховання та освіти віддати державну та суспільну перевагу? Яким методологічним потребам ця 
концепція повинна відповідати? 

Якщо відповідати на ці запитання з кінця, то слід актуалізувати пошук і розкриття 
«методологічної сутності» існуючих інститутів виховання та освіти, виходячи з логіки поступального 
розвитку людської цивілізації. Саме розуміння логіко-методологічної «сутності» еволюційних змін 
суспільства дало можливість проаналізувати і використати у соціальній практиці позитивний 
«досвід» історичної традиції діяльності інститутів виховання та освіти. Він полягає, в першу чергу, у 
знищенні фізичної та духовної експлуатації трудящих мас і служить становленню дійсно 
універсальних сил людської індивідуальності, як найбільшої самоцінності усього сущого. У зв'язку з 
цим, важливо відійти від «вузькості» методологічного обґрунтування сфери виховання та освіти, яке 
часто було присутнє у цій області питань і яке, у результаті, самим негативним чином обумовлює 
існуючу «практику» освітньо-виховних відносин. Дане обґрунтування можна пояснити з точки зору 
пріоритету «вульгарного» тлумачення марксистської концепції особистості. Але, у тому ж марксизмі 
присутня і зовсім інша методологічна «установка», яка вимагає досліджувати «сферу духу, як сферу 
виробництва свідомості, сферу духовного виробництва», що проявляється «через існуючій у ній (у 
свідомості - авт.) найбільш типові життєві чинники конкретної людини»  [6,173].   
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«Корективи» методологічного пошуку, які ми пропонуємо, істотно переставляють традиційні 
"акценти", сприяючи «якісному» переосмисленню діалектичного процесу формування сутнісних сил 
людини, у значній мірі відкриваючи «інтимні глибини», «архетипи»» свідомості, її «родової 
сутності». Звідси, зрозуміла ідея А.О.Ціпко, коли він закликає бачити особливість задачі, що стоїть 
перед пост-марксистським суспільствознавством, яка пов’язана з новим станом розвитку 
марксистської науки про суспільство, з так званим оберненим «рухом теоретичного знання», з рухом 
у глибини механізмів соціального життя, тобто, з переходом від вивчення суспільства на граничному 
рівні узагальнення до більш конкретного дослідження «структур І механізмів безпосереднього життя 
індивіда» [6,175]. Ця проблема була актуалізована ще у ХХ столітті, або практично нічого у цьому 
напрямку не було напрацьовано. Але ця робота має дуже важливо значення, тому що соціальна-
філософська думка у цьому блоці питань ніяк не може зрушитися з місця.  

Ми думаємо, що цей позив до методологічної "корективи", як раз підштовхнув нас (і не 
сьогодні) до актуалізації методологічного поняття під назвою «субординована діалектика». Остання, 
на наш погляд, дозволить вивчити людину не тільки «зовні», але й «зсередини», зрозуміти і визнати її 
самоцінність, її автономність і індивідуальну «природу». Також вона допоможе проаналізувати «рівні 
– зрізи» свідомості з позицій єдності особистісних та загальнолюдських цінностей, відійшовши, тим 
самим, від штампів, які мають глибокі «коріння» у суспільній свідомості. Сфера духовного 
виробництва, сфера народження, становлення і розвитку іманентних людині морально-духовних 
«святинь», «авторитетів», «символів» та інших численних «архетипів» свідомості, що часто 
передаються  по «позасвідомим», «генетичним» каналам «людської родинності», мабуть і є та 
основна специфічна сфера Буття «загальнолюдського». Вона (сфера), за допомогою важелів вихован-
ня та освіти, знаходить своє «предметно-історичне» уособлення у самих високих ідеалах суспільства. 
«Конкретика» проявлення атрибутів класового виховання та освіти зовсім не є запереченням їх 
загальнолюдського значення у об'єктивній реальності, але навпаки конкретизує і розставляє 
«акценти» на тих сторонах загальнолюдського виховання та освіти, які на даний момент у найбільш 
«оптимальній» формі можуть бути опановані та засвоєні людьми.  

Вже цивілізуючи значення світу «капіталу» в умовах науково-технічного прогресу, загальної 
комп'ютеризації та інформатизації, у першу чергу «матеріалізується» у тому, що «домінуючий клас» 
приходить до усвідомлення сутності проблем справжнього капіталу суспільства - людей праці, як 
фізичного, так і інтелектуального рівня, – які (проблеми) стають найголовнішими проблемами 
ведучих країн світу. Здійснюється свідомий поворот «сильних світу сього» до безпосередніх потреб 
виховально-освітнього процесу, з метою привнесення найважливіших елементів виховання та освіти 
у «соціально-культурне поле» змінного капіталу, що необхідно для його «нового статусу» у більш 
довершених соціально-економічних умовах.  

Сама розвиваюча дійсність «виробництва умов споживання» (коли знаходиться «час не тільки 
для турботи про матеріальне виробництва та збагачення, але і для вільного духовного розвитку і 
необхідної для нього попередньої освіти» [8, 319] ), у рамках зростаючих потреб постійно 
розширеного відтворення економічного «життя», що зумовлені потребами суспільства, робить 
реальним і природнім «стан» розширеного відтворення і споживання духовних продуктів, створених 
людиною шляхом участі у духовному «житті» соціуму. Ті або інші форми матеріального та духов-
ного виробництва, які неможливі у наш час за межами «повнокровних» «виховання та освіти і через 
які реалізується відтворена потреба, виступають у якості «ключового джерела» засвоєння людиною 
«змістового багатства предметної реальності» [2, 106]. 

Даний процес засвоєння потребує не тільки певних «задатків» природної організації індивіда, 
але й виховання у нього «задатків» пізнавально-духовного відношення до оточуючого його 
середовища, що знову ж таки неможливо без «освітньої активності». У зв'язку з цим, відтворення і 
"споживання" духовного "пласту" Буття багато в чому вже залежить не тільки від "засобів" 
споживання, але й від «соціальної культури суспільства, розподільчих відносин, а також від 
соціальних якостей людей, від їх загальної культури» [2, 107]. Це змушує «турбуватися» про 
насичення та збагачення усього «спектру» освітньо-виховних відносин, що і відбувається у реальній 
дійсності економічно і соціально розвинутих країн Заходу (інакше звідки б могла з явитися на світ 
концепція «синіх та білих комірців» у виробничому циклі). У індивідуальному ряду цінностей на 
цьому соціально-духовному рівні ми бачимо самобутню особистість, яка є суб'єктом діяльності. Така 
особистість у процесі цієї діяльності вже не обов'язково зв'язує свій «сутнісний інтерес» з 
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егоїстичними та корисливими намірами, «свій індивідуальний інтерес, своє уявлення про життєвий 
успіх та престиж з особистим добробутом, з переміщенням на більш високі поверхи піраміди 
соціальної ієрархії, з отриманням прибутку, з придбанням грошей, капіталу, влади над іншими 
людьми» [1, 9]. 

Дана особистість в умовах певної соціальної гармонії намагається розпредмечувати та 
опредмечувати (це важливий діалектичний елемент «субординації») у своїх діях та вчинках такі 
індивідуальні «якості», які б не входили у соціальний конфлікт з суспільною думкою, з 
загальнолюдськими «параметрами» життя. Вони були б зв’язані з «усвідомленням того, що ти приніс 
користь людям, здійснив безкорисний та благородний вчинок, що твоя праця, твоя діяльність мали 
сенс і значимість у справі розвитку твоєї країни або людської цивілізації в цілому» [1, 9]. Таким 
чином, ми бачимо, що розвиток методології, що відтворює у своєму справжньому вигляді категорію 
«духовного», розкриває «точки» зіткнення особистісних та індивідуальних цінностей з колективними 
початками Буття.  

Виховання та освіта виступають у цьому процесі як найбільш оптимальні способи історичної 
«апробації» нових форм буття людства, як засоби формування «людяності», індивідуальної своє-
рідності та самобутності. Такі засоби виховання і освіти є емпіричним свідоцтвом розширення 
"сфери" ідеальних вчинків і найважливіших добродіянь, найвеличнішу гуманістичну цінність яких 
виділили ще давньогрецькі мудреці: Сократ і Платон. А вперше їх «узаконили» у соціальній 
свідомості постулати «категоричного імперативу» І.Канта, які починають активно діяти тільки у 
рамках буржуазних відносин. Революційні гасла буржуазної демократії, ідеали Свободи, Рівності, 
Братства «не канули в Лету», але дали потужний стимул до таких відносин матеріального та 
духовного порядку, де вже не класові, а загальнолюдські підходи будуть визначати «конкретно-іс-
торичне обличчя» людини, що безпосередньо буде відображено на змісті освітньо-виховного 
процесу.  

Сьогодні (після трьох десятків років активного процесу перехідного періоду, конвергенції) ми 
маємо право говорити, що виховання та освіта на соціалістичній стадії становлення суспільства, 
випливаючи і формуючись із самих прогресивних «передумов» буржуазних виховання та освіти, в 
той же час «відкидають» від себе його регресивні «тенденції». На противагу останньому вони не 
роблять і не можуть зробити людину об'єктом впливу на неї «потойбічних» «над-сил». Вони будуть 
спрямовані не на «підгонку» індивіда під «умови» відчудження, не на "виховання" у ньому 
«рефлексу» виконавця, а навпаки, повинні допомагати пробудженню у кожному індивідуумі 
особистісних початків, служити меті розвитку сукупних сутнісних сил людського роду.  

Проаналізуємо даний «умовивід» за допомогою прикладу розвитку освіти українських 
громадян за останнє століття, у якої (освіти) якраз були присутні елементи як соціалізму, так і 
капіталізму. У цієї освіти, як і в бутті, багато було і доброго і поганого. Країна будувала соціалізм, 
але була класичною та суворою пролетарською класовою державою. Вона була бідною та темною, 
людям забагато чого не доставало. Їм довелося пройти через голодомори, гулаги, бараки із 
хрущьовками. Але, як говориться: «не хлібом єдиним». Наші люди сіли за парти: «Ми - не раби, раби 
– не ми». Країна за короткий час стала країною всезагальної грамотності. Зрозуміло, що сучасна 
молодь цього не пам’ятає, але старше покоління пам’ятає, як усім в поборенні усіх труднощів було 
тяжко, але при цьому у всіх фанатично «горіли» очі, вони світились веселим та здоровим оптимізмом, 
було інтересно жити, усім хотілося навчитися творчо мислити, зробити чогось доброго та 
позитивного для людей (як говориться згідно Т.Гоббсу: «Філософія є дочка твого мислення…і ти 
повинен діяти»). Вони пам’ятають, що «знання – це сила», що якою престижною була просвітницька 
людина, який престиж був у вчителя. Як це було популярно і яку це мало унікальну традицію читати 
книги та наукові журнали не тільки у бібліотеці або вдома, але, у тому числі, в суспільному 
транспорті (тому, що є вільний час), приходити у парки, грати в шахи, шашки, брати активну участь у 
шоу-масовках, у компетентних дискусіях з футболу, з науки та інше. І ми тоді насправді відчували, 
що це наше внутрішнє піднесення наповнювало нашу свідомість та душі почуттям потаєної 
загальнолюдської радості вічного буття, на яке не могли впливати ніякі «класові підходи».  

Сьогодні Україна є демократичною республікою, молодь усе має, «живе» в Інтернеті. Вона не 
знає, що таке голодомори, гулаги, але країна інтенсивно вимирає, у молоді в якості тенденції 
відсутній ентузіазм, очі «горять» тільки у напрямку Західної Європи, вона готова забути про цінності 
батьків. Психологи вже давно встановили, що настрій на щастя і гармонічне становище людини 
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визначаються далеко не рівнем ВВП країни і не рівнем її матеріального благополуччя. Людина більш 
збуджується від почуття свого задоволення, коли вона успішно переборює перепони, тобто від 
відчування перемог, нехай і маленьких, але перемог, над самим собою, над своїм безволлям, над 
своїм неуцтвом. Кожному із нас (особливо молодої людині) необхідно розуміння загальних життєвих 
«сенсів» (розуміння хоча б того, чому «учіння – світло, але не учіння – темрява»), своїх та інших 
світоглядних настанов, які допомогли б вирватися зі світу щоденності та повсякденності, захопитися 
високими загальнолюдськими ідеалами, які надали б нам знання того, що ж робити кожному з нас, 
коли ти знаходишся в конкретно-історичних умовах того ж класового порядку, щоб відповідати цим 
ідеалам. І якраз культурні та освітні традиції ХХ століття (ХХ вік - це вік освіти та науки), відносно 
яких йшла мова вище, були такі сильні та міцні, що вони пережили лихі 90-i і поч.2000-х років і не 
були втрачені сучасною молоддю, але взяти самим активним способом на озброєння. І ми вже бачимо 
плоди цієї трансформації на загальнонаціональному рівні. Наприклад, нещодавно (13.09.2013р.) в 
інтерв’ю у щотижневику «2000» ректор Київського національного університету Л.В. Губерський 
відмітив, що по даним міжнародної організації GS World University Rankings у рейтингу ведучих 
університетів світу за останній рік КНУ піднявся на сотню сходин вище. Це величезний успіх. Більше 
того, у ведучому українському університеті рівень знань студентів, зі світових мірок, високий, 
студенти розмовляють англійською мовою, менталітет – європейський. І вони – майбутні економісти, 
правознавці, фізики, хіміки, біологи та інші «щорічно привозять цілі колекції золотих та сріблявих 
медалей з наукових олімпіад». Але, знову ж, ректор КНУ підкреслив, що дані успіхи та перемоги з 
олімпіад обумовлені ентузіазмом, колосальної роботою (до аскетизму) вчителів шкіл, яка, нажаль, як 
і уся освіта, «також цілком недооцінюється». Мабуть вона недооцінюється тому, що усе це (освіта, 
праця вчителя) знаходиться у зв’язку з нашими колишніми традиціями? Знову ми впираємось у 
світову специфічну ідеологію двійних стандартів, яка, не за словами, на практиці бажає бути більш 
класовою, чим загальнолюдською. Тим не менш, конкретно-історичні «цілі» сучасних світових 
освітньо-виховних інститутів, діючих в інтересах соціально активної частини соціуму, для 
«товариства вільних виробників» (це 70 - 80 відсотків так званого «середнього класу» населення), 
співпадають з історичними «цілями» загальнолюдського виховання. І у цьому напрямку 
цивілізаційного розвитку рухаються якраз, у тому числі, ведучі держави світу (країни так званої 
світової «двадцятки» - G20). 

У якості висновку автори цієї статті підкреслюють наступне: по-перше, у сучасних 
суспільних відносинах загальнолюдське виховання шляхом послідовного переборювання 
«стереотипів та пересудів класовості», знищення об’єктивних та суб'єктивних причин відчудження 
людини від самої себе, здійснює активний процес «виробництва» та «відтворювання» необхідних 
умов справжньої свободи особистості. У цьому відношенні наука робить закономірний висновок 
відносно того, що загальнолюдське виховання виступає як істотна передумова, як особлива форма і 
спосіб проявлення та реалізації вільного розвитку усього суспільства. По-друге, автори вважають, що 
загальнолюдське виховання робить можливим «повернення» людини до «самої себе», сприяє її 
трансформації від «речі у собі» у «річ для себе і для всіх». Цей вектор розвитку буде формувати у неї 
чуття Суб'єкта, як активної сили творення самого себе, розпредмечення та опредмечення своїх 
сутнісних сил. Більш того, на думку сучасної світової та вітчизняної науці, сам цей Суб'єкт стає 
гарантом вдосконалення та поглиблення загальнолюдських «рис» виховання та освіти, як найбільш 
близьких і зрозумілих йому «гуманістичних категорій». А також, ми твердимо, що він сам – Суб’єкт, 
у подальшому історичному розвитку інформаційного та глобального соціального простору та часу, 
починає забезпечувати свою "емансипацію" і розуміти свою постійно зростаючу особливу цінність у 
сучасності "загальнопланетарного" мислення. У такому випадку, об'єктивна та суб'єктивна сторони 
освітньо-виховного процесу починають зливатися у єдине Ціле, повним уособленням якого стає сама 
людина. Відбувається епохальна революція «сфери духу», «духовного виробництва» особистості, яка 
на місце, «запроваджених» державною ідеологією виховання та освіти індивіда «виводить» 
«емпірію» самовиховання та самоосвіти людини «в ім'я самої людини», яка буде організована самою 
людиною і самим «громадянським суспільством». Марксистська методологія (матеріалістична 
діалектика та матеріалістичне розуміння історії) інтерпретації категорій «загальнолюдського» та 
«класового» цілком вписується у цей діалектичний процес «духовного виробництва» особистості, 
тому що останній відповідає вимогам сучасних індустріальних та інформаційних технологій 
суспільного виробництва, діалектика розвитку яких розуміє під собою матеріалістичну та 
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гуманістичну інтерпретацію. По-третє, наукових діячів (у тому числі і авторів цієї статті), у цьому 
питанні сьогодні буде цікавить наступне: яка теоретична й методологічна основа необхідна до 
аналізу та до обґрунтуванню специфіки переходу від домінування класових підходів до освіти та 
виховання в напрямку домінування загальнолюдських підходів до освіти та виховання. Ми думаємо і 
будемо над цією думкою працювати і далі, а саме: відносно того, що при домінуванні останніх – 
загальнолюдських підходів, освіта та виховання поступово (у тому числі, за участю принципів 
«субординованої» діалектики) трансформуються до стану самоосвіти та самовиховання. Ми 
вважаємо, що цей діалектичний підхід, такий зміст та цінності освіти-самоосвіти та виховання-
самовиховання мають бути у соціальної практиці сучасного і майбутнього будь-якого суспільства і 
розглядатися будь-якою державою (у тому числі і Україною) як самоціль розвитку історії, соціуму і 
людини. 
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                                                                     SUMMARY 
 

The article focuses on the analysis of "common to all mankind" and "class" categories in the wide 
philosophical and humanistic senses and on the aspects of action of these categories in relation to the 
categories of "education" and "upbringing" in the narrow sense. The problematic issues of methodology and 
dialectics of interaction of "common to all mankind" and "class" categories are considered. The urgency of 
elaborating of the principles of "subordinated" dialectics in the new conditions of development of upbringing 
and educational relations is shown.  

At the same time the categories "education" and "upbringing" are viewed as different variations of 
specific-historical, i.e. class principle of the personality formation on the one hand; and of the specific-
determined stages of the common to all mankind process of the human development. 

First of all what we would like to draw attention to – is the correct interpretation of the nature of 
"common to all mankind" in the specific conditions of the development of the world in the end of the XX – 
beginning of the XXI centuries. Namely: approaching the understanding of "common to all mankind" in the 
upbringing and educational process only in terms of its absolutisation, as the concept of "common", 
"universal" and "necessary"; and accepting of the historically-specific forms of upbringing and education, 
which function at one or another time moment, as the concept of "single", "narrow" (or "limited") and 
"random" – it means thereby simply not seeing and not catching the true meaning and genuine real purpose 
of the whole complex of the upbringing and educational institutions, the public educational system as such. 
This means depriving oneself already of some potential tactical opportunity to understand the historical 
realities of the existing forms and methods of upbringing and the final result of their development. And this 
means agreeing to the interpretation of common to all mankind, as to some abstract category, to some state 
and "ideal", which one can only come near to, but it's impossible to recognize it as a real attribute of social 
practice, immortalizing by that class orientations and class values in education and upbringing as absolute 
guides. 
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The essence of the "common to all mankind" should not be associated with the category of "all-
human", i.e. it should not create a social "illusion" of dominating of the "magical state of permissiveness and 
all-property for "everybody" and to "everyone" right. "Common to all mankind" upbringing is directed 
mostly to "inculcation" of such moral, spiritual, educational "talents" to this "everything" (i.e. to the 
majority), to conscious leadership of which the "social mass" has never yielded to. The latter ("mass") often 
has not even suspected of existing of such positive trends or didn't have such desire, because "assimilation" 
of their content promised considerable difficulties, and in the first place from the point of view of 
overcoming of "oneself", one's own weaknesses and "affects", which come from the depths of the "beyond 
conscious I" and yet with which it has to "reward" oneself. 

"Common to all mankind" – is not that rude and mercenary "all-ownership" (as property or power) 
and not a logical result of the process of "acquirement" by everyone and for everyone; it's special 
"individual", "secret" Great which only comes to everyone, when they have lost their last hope for 
something, when they don't have anything but their "willpower". This is something that a person as a human 
being had to win and defend in front of his own nature with great effort throughout the history. "Common to 
all mankind" upbringing is not something that should be brought closer in history. It has always been and is 
still acting today, but it is always focused on the amount of qualities and actions which once again is hard to 
obtain and, moreover, to accomplish, because they have often called "contrary", which demanded an 
achievement from a person and "embodied" in him, "by force" and "over I can't". And of course it has not 
been at a "service" of the government, one or another political system, but rather "common to all mankind" 
upbringing guided and guides "whole peoples", forming a political "sense" and social "tastes" for the 
countries, which don't allow them to stagnate in one place.                                 

 
 I.І. KAPRITSYN 

 
ORTHODOX CHURCH: PROBLEMS OF RENAISSANCE 

 
More than two hundred years ago the epoch of absolute prevalence of religious world view came to 

its end in Europe. Its secularization activated. Rational-scientific consciousness overgrew from knowledge of 
individuals and gradually assumed public status, forcing Christian-religious world view out of its traditional 
spheres. 

Consciousness secular "objectifying" was preceded by social processes directed differently, which 
resulted in the crisis of Christianity the qualitative expression of which was "misrepresentation of Christ’s 
image" made by the Church of Christ. The church "sullied" itself by money-grabbing, by justification of 
unfair social relations, by freedom repression, etc. [10,33]. Falling of spiritual authority of the Church 
facilitated setting science apart from religion and its taking the leading positions in world outlook, and, as a 
result, in world view. 

Scientism in its positive form reached the unreserved negation of religion as obsolete, rudimentary 
form of public conscience that had no reason for its existing. Nevertheless, despite centuries of 
"proscription" religion "survived", still being a part of ritualistic and moral sphere of human life. Moreover, 
in ХХ- ХХІ centuries the dialectical process called "religious renaissance" (I. Vаllеrstаin), "second 
christening of Europe" (S. Hаntingtоn) became the phenomenon of social life that drew social scientist’ 
attention. It reflects increasing of influence of religious component on life of modern European society that 
has secular education and thinks pragmatically.  

Among reasons of religiousness expansion and science crisis scientists name disappointment of the 
results of scientific and technical civilization, which wasn’t able to carry out its promises concerning nature 
subjugation. Other reasons named are: aggravating such problems as individualism which leads to society 
atomization, rationalism as trampling of moral norms in order to make gains, etc. 
Risks of life destruction appeared to be so great, that positivistic science had to renounce its recent claims to 
truth. Today religion and science are considered to be different, but equivalent and complementary methods 
of cognition (P. Feyerabend). Statement of proximity of advanced fields of science (atomic, molecular 
physics) and religious doctrines (F. Capra) is becoming fashionable. Some representatives of "fourth estate" 
are going further. They think that "religion and science are divided only by politics" [6,1]. But aspiring to 
idyllic indemnity of scientific and technical civilization defects on account of returning to religious 
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spirituality "bares" not only the problems of scientism but undecided, deferred, in some ways "eternal" 
problems of the Christian Church too. 

Meantime, the growth of religion role on post-soviet territory, tendencies of its taking the position of 
society ideological base, along with suppressing its urgent problems can be fraught with aggravating of these 
problems. For example, a professor of the Moscow ecclesiastical academy А. Оsipov, mentioning early 
atheistic criticism of  the Orthodoxy, considers that it was directed not against religion itself, "which people 
didn't even take the trouble to cognize, but against religion abuses which were conditioned by time and were 
overcome [10,34]. On the background of severe social reality such redundant optimism does not look 
especially convincing, but it reveals one of methodological mode of "taking" the church from under society 
criticism. They say it is possible to cognize religion only by personal immersion in it. And this levels 
objectivity as methodological base of scientific analysis. The uniqueness of church (that is the stronghold of 
religion) is in the invisible being of Christ (purgative commencement) in it, therefore possible 
"deformations" of church parts do not affect its as a whole. But "religion abuses", considered as dialectical 
opposite to the patristic deeds, are the engine of its development, therefore they are insurmountable and will 
always be with the Church. If considered in a different way, they are the result of antichrist’s activity who is 
hardly "defeated" too. He is still subtle and active, and his deeds can be a wonderful "background" of Church 
piety. "The devil in extremes" (father John Ohlobystin) [15,2].  
Thus, the Christian Church and the Orthodoxy in particular need secular criticism extremely. Such criticism 
is not always perfect in doctrine subtleties, but it reproduces the social reflection of the Church character and 
the correlation between seeming and visible accurately. Secular (philosophical, scientific) criticism can not 
prejudice the Church. Moreover, as it can be seen in history, nobody is able to prejudice the Church, except 
the Church itself, because nobody damaged it more than the Church itself did. In this connection, our leading 
motivation is not to "drive another nail" into the Body of Christ, but to admit the social activity and the 
effectiveness of  the Orthodox Church and to express our thoughts about its institutional and church 
problems which "reduce" its authority and "steal" its humanistic potential.  
The analysis of tendencies of Church progress as the organ that regulates the vital activity of a certain social 
structure faces some features which are rooted in the specificity of religious form of consciousness. 
Understanding of "religion" as the fundamental concept in orthodox spiritual tradition as well as in our 
research in the interpretation of authorities of the Church relies on three basic principles: 1. Confession of 
personal, spiritual, perfect overworld commencement – God who is accepted as really existing, unchanging 
ideal of good, truth, beauty and who is the ultimate goal of spiritual aspirations of the human. 2. The belief 
that the human can communicate and unify with God and live eternal life with Him. 3. Doctrine that the 
human first and foremost is a spiritual being, who has an immortal soul, which is the bearer of personality, 
his or her mind, heart (organ that is associated with feelings), will. Other elements of the religion (the 
doctrine about Revelation, the inner world, the prayer, etc.) are organically and logically related to the 
elements mentioned above. It is noted that "any doctrine not containing the basic verities named is not 
religious one" [10,9-10].  

The wording of basic determination demonstrates the place of Orthodoxy in consciousness of its 
followers and raises a range of problems of external interrelations with other religious phenomena.  
If the definition concerns exceptionally the Orthodoxy, then everything is clear. But, since the concept 
"religion" does not have more precise definition "Orthodox", etc., then such a concrete definition that 
automatically moves the great number of the acknowledged religions "to nowhere" causes systematic 
criticism from their side, and this criticism seems not to be interesting for the authors of The Catechism 
(1991). This "firmness" might be caused by the problem of self-identification of the Orthodoxy, and 
accordingly by fear of losing its identity, especially in the golden age of ecumenism which advances the 
ideas of "one faith", "one Church" for all religions. Ecumenism "pouring" out the "projections of Christ" in 
non-Christian religions considers "the Holy Spirit" to be independent of Christ and his Church. This makes it 
a common denominator for all religions. Such innovation is justly interpreted by the Orthodoxy as an attempt 
of undermining and annihilation of the whole idea and existence of the Church of Christ. But the process of 
ecumenization is objective, and fear of identity loss is instinctive. On the one hand, the Orthodoxy can take 
advantage of experience of Catholicism and other subjects of this process; on the other hand, nobody except 
for the representatives of Orthodoxy draws the Orthodoxy in ecumenic movement. 

While examining Orthodox Christianity in categories of common and special, we consider  a creed 
of deep disorder of human nature ("original sin") and complete concentrating on the salvation of the human 
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from this all-embracing illness to be distinctively-christian features [10.10-11]. Historically Christianity has 
a judaistic origin. Christian heresy of judaism distorted the fundamental principle in its two fundamental 
points: prohibitions to portray the Lord and worship these images.  
There is a complex of reasons at the heart of the Christian Church schism into Catholic and Orthodox ones. 
One of the reasons was the clash of prelacy’s needs.  On a theoretical level that manifested in opposing of 
judaistic and platonic doctrine tendencies. Not paying attention to details, Orthodoxy and Catholicism share 
only the attitude to the Papacy and the Roman Bishop authority, i.e. the basic question here is one of power. 
The centuries of schism "shaded" and "made several layers" of basic disagreement by means of debatable 
dogmas, formal differences in ritualism and mutual reproaches for apostasy. 
These reasonings makes socio-philosophical understanding of the term "religion" wider; it is thought now to 
be a socially organized (and organizing) part of culture, the result of human communities activity, which is 
founded and develops on the basis of specific faith in existence of the real, terrestrial world (which is 
perceived by sense organs) as well as of supernatural refuge of higher power, deserving worships [5,53]. 
Thus, we consider religion to be a form of culture, conditioned by faith in existence of supernatural 
experience sphere, that in the social practice is presented as cooperation of its structural components of the 
first (believers and deity) the second (the clergy, dogma and cult [5,67]) and the third (physical: the real 
estate, property, means) levels.  

Orthodox theologists think the Church to be the foundation of religion; on the other hand, in secular 
language "the Church" in Orthodoxy is interpreted as something indefinable. It means that theologians refuse 
to give a satisfactory and exhaustive definition of this concept on the intellectual level. In their opinion, the 
Church can be cognized only through experience, through participation in its life. "The church is a 
theanthropical union, it belongs to the divine world, it exists in God, and that’s why it exists in the world and 
in human history. But, if we see it only in its historical becoming as one of terrestrial societies, then we pass 
by its originality, its nature in which the eternal reveals in the transient, uncreated reveals in created" 
[10,239]. Moreover, "interpreters" from Russian Orthodox Church suggest not to "turn the Church into the 
clergy" [7,2]. Who then is responsible for the Church from the human side of "theanthropical" union?!  

Such a "poly-conceptual" approach "obscures" the borders of the phenomenon, but does not deprive 
it of "social tracks". When analysing the problems of the Orthodox Church, it is necessary to take into 
account that they have interpenetrating (theanthropical) nature and are divided only gnosiologically. We 
must begin with the problem of inconsistency which is discernible practically in each existing problem. For 
example, the Church figures often draw attention to doctrine and structural firmness of the Orthodoxy. 
Meantime, historical reduction of Christian doctrine is traced from prevailing of the Church as the salvation 
place (eclesiocentrism), through the image of Jesus who is a mediator in salvation (christocentrism) to the 
Supreme Being, i.e. - to salvation proper (theocentrism). It seems that "almost at once discourse on God, 
abolishes itself: in the end discourse on salvation (soteriocentrism) remains. It means that concept "salvation" 
which is regarded as a purpose of human life is the only one to remain from Christian tradition. At the same 
time the basic doctrines of Christianity are put aside" [4,4]. Simplifying the process considerably, we can 
say, that Christianity, having experienced its intellectual rise, found itself next to its beginning that is solving 
the question of salvation of a concrete individual. Simplification, profanation of the Orthodox doctrine can 
be interpreted as a return to "biblical simplicity" which, by the way, is widely used by protestant movements 
(the Baptists, the Jehovah's Witnesses) who demonstrate the "early Christian" forms of social activity 
successfully. 
             Speaking about "firmness" of architectonics of the Christian Church in general, and the Orthodoxy in 
particular, in our opinion it is necessary to mention a loss of an important structural part of primordial 
Church – the institution of prophets. In "The Didache" (The Teaching of the Twelve Apostles), the source of 
early 150s, they say that a prophet can be easily distinguished from a traitor of Christ (Christemporos), who 
benefits from his belonging to Christianity. A prophet does not stay at one place more than one or two days, 
he eats nothing except bread along the way, he "follows the ways of God ", and propagating the truth 
observes it by himself [17,197-198]. So we can see that the Church – the embodiment of unity of Lord’s 
Word and Works – has lost the structure which is functionally necessary for preserving spirit and lifestyle of 
a true Christian. 

Examining inconsistency and functional losses of the Church it is necessary to touch the phenomena 
of the opposite type – anachronisms which repel active tiers of society who are searching for spirituality, but 
if dissatisfied by the Orthodoxy, convert to non-Orthodox confessions. 
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Institutionally the Christian Church was formed in the period of the Roman empire and barbarian kingdoms, 
the social relations of that period left traces on the forming Christianity. A hierarchical feudal structure 
inherited from those times appeared to have few functions in modern liberal and democratic society. 
Actually, the Church was initially formed as an undemocratic state structure. Now it takes into account its 
traditional aims and tries to cultivate feudal relations in modern society. In the conditions of the noticeable 
totalitarian tendencies in social processes (F. George, C. Tailor) a monarchist structure meets certain 
requirements, but nevertheless makes the Orthodox administrative structure rigid. Excessive concentration 
on traditionalism makes the Church senseless in regard to the newest social phenomena (youth subcultures, 
etc.) 

Fusion of church and state on early stages of European history made the Church a participant of 
political games [2,68-70], which often were far from images of Christian moral and a participator in 
unpopular etatistic steps, which undermined its social image.  
The Head of Russian Orthodox Church Tikhon being canonized nowadays was so "inspired" with unity of 
Russian Empire and the Orthodox Church in his time that anathematized soviet power (19.01.1918), ignoring 
a biblical commandment, that "existent authorities are from God" (to the Romans, ch. 13,1) [3,188].  

Loyalty in regard to the state "returns" to the Orthodox Church in the form of immunity, which 
provides it with actual ideological, economic and other advantages with the declared legal equality of all 
religious confessions, that isn’t conducive to slackening of intrasocial tension. 
Contradictions between the Orthodox Church-an institute and the Church- conciliarism as forms of public 
activity have a few aspects. For strengthening its institutional position the Church has cultivated before and 
it’s cultivating now the information about itself as about an exponent of interests of all society tiers. From a 
positions of walkthrough, taking into account polyconfessionality of Ukrainian society, this statement is not 
convincing. Moreover, statistics based on sociological public opinion polls, transfers it in the area of myths.  

The results of the researches published show that in consciousness of the Ukrainians, the concept "an 
orthodox believer" (68,8% of all questioned) is wider than the concept "a believer" (62,2%). 75,8% of those 
citizens, who were christened originally and 31,5% of unchristened classed themselves as orthodox 
believers.  Among the category of "orthodox believers" 50% are "baptized" – they do not refer themselves to 
any of orthodox confessions. Finally, the most of questioned think that today’s "ideal believer" is a man or a 
woman who attends religious services from time to time and carries out the rites, and for whom awareness of 
religious bases is not obligatory. It should be noted that this conception was supported by 56,6% of orthodox 
believers, 46,9% of "baptized". There are only 1,7% of "true believers" in (almost) traditional sense, who 
know and practise religion and attend church service at least once a month [8,1-6]. Thus, there is rather weak 
correlation between people’s classing themselves as orthodox believers, admitting the importance of 
confessional and ceremonial aspects for believers’ life, and the measure of displaying of these aspects in real 
life. Meantime, the fathers of the Church are sure that the "idea of unintentional belief or accepting Christ 
contradicts the nature of Christianity" (hieromonk Seraphim Rose) [18,5].  

On the other hand, evolution of religious processes does not allow us to agree with the theory "The 
Orthodoxy is a mouthpiece of common interests". The number of Roman Catholic (0,8%), Byzantine-rite 
Catholic (6,9%), Protestant (2,2%), Islamic (0,7%) and other spiritual organizations (Judaism, orientalistic 
religions, neo-heathenism, 0,1% each) is growing actively [8, 2]. In Ukraine over 120 religious confessions 
are registered [9,1]. Only in Zaporizhzhya region there are more than forty of them. Can the Orthodox 
Church express the interests of all tiers of society under such conditions?! It should be noted that Russian 
Moslem clergy is against country’s clericalisation, considering it to be the threat to the national safety of 
Russia. They believe that clericalisation becomes apparent through including "Bases of orthodox faith" to the 
compulsory school curriculum. The muftis regard compulsion to the faith as a sign of clericalism [14,1]. 

Christianity is known to be the world religion. Proclamation it as a state religion of the Roman 
Empire as well as missionary activity served this greatly. Orthodoxy became the world religion through the 
"exodus" of Russian emigrants after the revolution, in 1917-1922. The most powerful emigrant wave, 
directed westward, resulted in the largest schism in the Orthodoxy. It broke up into "soviet" and foreign one; 
the latter broke up into different cultures. In 1990-s the USSR was divided and the Orthodox Church went 
through comminuted schism. Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (it was proclaimed in the past, in 
1919 and 1942) was "re-established" in 1989. The Ukrainian Orthodox Church (Kyiv patriarchate) was 
founded in 1991. The initiator of its creation was a metropolitan of ROC (Russian Orthodox Church) Filaret. 
Having failed at the elections of Moscow patriarch, Filaret went to Kyiv, and, gathering the "The Assembly 
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of UOC (Ukrainian Orthodox Church) Hierarchs", proclaimed the independence of the Ukrainian orthodoxy 
from ROC. The Church was split into two oppositions: ROC of Moscow patriarchate and UOC of Kyiv 
patriarchate. The conflict was aggravated by typical political rhetoric which touches ethnic preferences, 
patriotism, etc. The religio-political underlying reason led to confessional opposition of Ukrainian society. 
The oecumenical Orthodoxy does not hurry with formal legitimation of this incident. Such an act can serve 
as the "start button" for the Belarussian, Moldavian and other church autonomies.  

According to archpriest John Meyendorff "The Church can not be equated to any nationality: this 
principle is in the basis of the New Testament Teaching about the Church. Since days of St. Cyril and 
Methodius there was a principle of translation the Scripture into plain language… In this way national 
cultures were inevitably created" [12,12]. Thus, the statement of the One Christian Orthodox Church 
existence is denied by permanent internal discords in the form of schisms, heresies, confessions, rumours.  
Functioning in new terms demanded new accents in orthodox pulpiteering in the western world, but the 
Orthodoxy did not succeed in its propagation. It is religious minority in the west, and this fact proves 
unextensiveness of its development. 

The question of unclearness of Church Slavonic language is related to the problem of anachronisms. 
The problem was raised in Russia as early as 1905. "Our sublime divine service is turned into the 
incomprehensible flow of words because of our predilection for the dead language" (Jacob, the archbishop of 
Yaroslavl). The Orthodoxy remains incomprehensible to modern society.  

By the beginning of the process of "religious renaissance" despite scientistic "fatigue" of postsoviet 
territory, the Orthodoxy had got the secular world, world of disbelief and indifference. It should be 
mentioned that the historians of church themselves note the "enormous examples of ignorance of church 
history. Moreover, ... church consciousness stopped to be historical and became mythological" [13,4].  

Two generations separated from Orthodoxy tradition grew up during the soviet period. The 
peculiarity of churched orthodox Christians in Ukraine and Russia is syncretism of world view in which 
general Christian aspects are alternated with superstitions [11,2], neophytism, the peculiarity of which is to 
take life simply, to determine good and evil on their external signs and to thrust these schemes on all people.  

On its socially-demographic composition the postsoviet Orthodox Church is conventionally divided 
into "the Church of elderly people" and "the Church of "intellectuals" [19,5-9]. Elderly people prevail in their 
number, but "intellectuals" are more active and more purposeful, and they become the minority which aims 
to lead the way. Besides "neophytism" deep knowledge, intellectuality, criticism as well as their oppositions 
(aspiring for elitism, pride) characterize "intelligentsia".  
According to orthodox priests’ evidence, a new generation wants to get the fruit of the Spirit for nothing, 
incidentally, without special spiritual work, dropping to the miracle-working icons, visiting the holy places. 
That stimulates the requirement in wonders, develops a fashion for pilgrimage, and searching for sagacious 
elders.  

When analyzing orthodoxy problems we can hardly avoid encountering the ambiguous thesis of 
theologies of the past and the present. "Only the Orthodoxy is veritable Christianity. By His own account it’s 
the Truth His incarnated only-begotten Son of God came to earth to witness.  

He  came to witness it in the Holy Tradition of our Orthodox catholic (i.e. Oecumenical) East Church 
which is the only one that has changed nothing in this teaching, and until now it is fairly named "the 
Orthodox Church" (Archbishop Abercius (Taushev)) [1,1]. Or: "if they (Hebrews and Moslems) know God, 
besides Jesus Christ, then Christ was incarnated, died and resurrected for nothing"! (Father Vasily Sakkas) 
[18,9]. But can pretensions to exceptionality stand test by means of practice? Does it do the Orthodoxy more 
functional, less problematic than other religions? The answer is "no".  

Another problem of the Orthodoxy related to ones considered above is an outflow of potential 
parishioners to other confessions, sometimes to the "newest" spiritual "values", as it occurred with a 
totalitarian sect "White Fraternity". The most reflective clergymen consider this to be a sin of those who 
went away, "but sometimes it is our sin. And if it is ours – then ... Justice of Heaven begins with the House 
of God" [12,8]. Sects in some way are an internal problem of the Church, related straight to insufficiency of 
positive mission and active work among baptized, but "unenlightened" people. Less reflective clergymen are 
absorbed in a violent struggle against the objectively set subjective reality in the form of "ecumenists", 
"freemasons", "protestants", "orientalists", etc. [18,2-12], realizing a dialectical law which supposes the 
enriching and strengthening action of antagonisms. This is confirmed by history of interrelations of all 
religions with their opponents (Buddhism and Brahmanism, Christianity and "paganism"). The greatest rise 
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of philosophical comprehension of their own studies is related to the period of the most active polemic of 
their representatives.  

In conclusion we’d like to quote the Metropolitan Anthony of Sourozh. During the period of soviet 
irreligion the Orthodox "Church was limited in its right to propagate faith. But the Church was not limited in 
its right to call to the strict life purity and morality - unfortunately the Church did not do this. Baptists are 
cleaner in that point than we are and it pains me to think about this, to know and hear this" [16,2].  

In 1300-s Russian Strigolniks’ heresy in the Orthodoxy was based on the slogan "Christ does not 
have the Church on the earth any longer". Only repressions could be opposed to their truth by The Church. In 
ХІХ century of F. Nietzsche proclaimed "God has died". The Orthodoxy responded to his provocation by 
"keeping silent". 

We can assume that few people living nowadays take the Christian postulates of creation and other 
subtleties of casuistry of the early Middle Ages seriously. In the modern world the Orthodoxy is applied and 
claimed, foremost, as an ethics and moral standard. It seems that for returning Jesus to his Church much 
more identification churchmen with the image of Christ, who was tolerant and loving, is needed.   
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АННОТАЦИЯ 

 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ: ПРОБЛЕМЫ РЕНЕССАНСА 

 
Статья посвящена анализу актуальных проблем православной церкви на фоне роста роли 

религиозности в Украине. Тенденции выхода религии на позиции идеологического базиса 
постсоветского общества, ведут к табуированию критики православия, как этно-идентифицирующей 
формы религиозности. При этом замалчиваются как старые, не разрешенные проблемы, так и 
современные несоответствия традиционной религиозности и социальной действительности.  

Отмечается, что общая тенденция выведения проблем православия из-под светской системной 
критики, таит в себе вероятность их консервации и усугубления, что, в свою очередь, чревато 
снижением его социальной функциональности.  

Казуистические маневры, предпринимаемые церковными идеологами для нейтрализации 
внешней критики, терминологическое «затуманивание» границ явлений, тем не менее, не лишает их 
«социальных следов». Мирская критика религии не всегда искушена доктринально, но точна в 
социальной рефлексии деятельности церкви. Именно социальная практика рассматривается основой 
анализа непоследовательности «слов и дел», которая сквозит практически в каждой из 
рассмотренных проблем, а именно: сращивание церкви и государства, что подрывает её социальный 
имидж; противоречия между церковью-институтом и церковью-соборностью как формами 
общественной деятельности; акцентированность на традиционализме, несуразность в отношении 
новейших социальных явлений; анахронизмы, отталкивающие активные слои общества, ищущие 
духовности, обращающиеся к инославию; рассмотрение сектантства, в определенной степени, как 
внутренней проблемы церкви, напрямую связанной с недостаточностью положительной миссии, 
деятельной работы среди крещеного народа; неофитство как тенденция редуцирования духовности, 
ориентированное на получение плодов духа мимоходом, припадая к чудотворным иконам, посещая 
святые места, и, как следствие, потребность в чудесах, мода паломничества и др. 

Определяя ведущие тенденции развития православия в современной Украине позволительно 
усомниться в большом количестве адептов всерьез воспринимающих христианские постулаты 
творения. Православие востребовано, прежде всего, как этический, моральный эталон. Думается, что 
для того, чтоб соответствовать этой роли, необходимо много большее отождествление деятелей 
церкви с образом Христа нестяжающего, терпимого и любящего.    

О. С. МАЛІНОВСЬКА 

ПРОБЛЕМА ГРОМАДЯНСЬКОСТІ  
В ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧОЇ ДУМКИ 

 
Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена складними трансформаційними процесами, 

які відбуваються в українській державі з часу отримання незалежності. Гальмування оновлення 
системи світоглядних орієнтацій і самосвідомості народу та громадянської ідентичності особистості 
пов’язане з численними небезпеками соціальної дезінтеграції. Зважаючи на це, актуалізується 
потреба в соціально-філософській рефлексії орієнтирів суспільно-державного розвитку, які 
відображали б історичну спадкоємність і сприяли б гармонізації взаємозв’язку особистого та 
суспільного у формуванні громадянина суверенної України. «Криза громадянськості» (З.Бауман), яку 
зараз переживають різні держави, в тому ж числі й розвинуті західні суспільства, спонукає до 
переосмислення проблеми формування громадянина і, передусім, передбачає критичне осмислення 
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історії розвитку філософських та наукових поглядів, уявлень, ідей щодо цієї проблематики. 
Особливої уваги заслуговує вивчення проблеми громадянськості в історії української 
суспільствознавчої думки. 

Аналіз наукових досліджень свідчить про певну розробленість історичного аспекту зазначеної 
проблеми з боку українських дослідників (В.Андрущенко, М.Михальченко, В.Воловик, В.Горський, 
А.Карась, Ю.Павленко, І.Пасько, Я.Пасько тощо), проте багато питань ще залишилися відкритими. 

Метою статті є дослідження проблеми громадянськості в історії української 
суспільствознавчої думки. 

Громадянськість – це конкретно-історична міра збігу особистого та суспільного, що 
проявляється у поєднанні взаємних прав і обов’язків, свободи та відповідальності громадянина, 
суспільства та держави. 

Певні погляди на проблему громадянськості в історії української соціально-філософської та 
суспільствознавчої думки з’являються у Києворуську добу у таких визначних пам’ятках, як «Руська 
Правда» Ярослава Мудрого, «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона, «Ізборник» 
Святослава, «Повчання дітям» Володимира Мономаха, «Повість минулих літ», «Слово о полку 
Ігоревім», у яких осмислюється місце і роль людини у суспільному житті. Як зауважує В.Горський, 
для діячів тогочасної епохи доволі складним виявляється поєднання індивідуально-особистісного і 
«соборного» начал, притаманних людині, оскільки принцип персоналізму, за яким стосовно Бога 
людина мислилася як індивід, що особисто відповідає за вчинене протягом земного життя, 
суперечливо поєднувався з принципом ієрархізму та корпоративності, за яким кожній людині 
панівний світогляд відводив чітко визначене місце у соціальній структурі, і вона виявлялася злитою з 
родом, сім’єю, громадою, землею [1, 43 – 44]. 

Разом з тим ці твори віддзеркалюють усвідомлення людиною особистої гідності, утвердження 
в якості найвищої ціннісної характеристики людини понять честі і слави, що сприяло формуванню 
усталеного морального ідеалу. 

Для соціально-філософської думки Київської Русі характерні патріотизм, гуманізм, гостре 
відчуття уболівання за біди, що випали на долю країни у зв’язку з міжкняжими розбратами та іншими 
трагічними подіями. Проте правові норми, мораль, християнство ще не стали на Русі тими засадами, 
які б забезпечили стабільне функціонування великої держави. 

Подальший розвиток ідеї громадянськості в Україні пов’язаний з творчістю видатних 
українських гуманістів, серед яких особливої уваги заслуговують погляди Станіслава Оріховського-
Роксолана, який вважається першим із східнослов’янських авторів договірної концепції походження 
держави. Задовго до Гоббса та Локка він розглядав державу як зібрання громадян, поєднаних 
спільним правом, а вихідним принципом функціонування держави у Оріховського постає принцип 
волі народу, основними ідеями якого є патріотизм, суспільна активність, заснована на 
підпорядкуванні інтересів громадян спільному благу. Він також є одним з найвидатніших 
західноєвропейських теоретиків природного права. У трактаті «Напучення королеві польському 
Сигізмунду Августу» він зазначав, що найкращим державним устроєм є той, у якому «закон є душею 
і розумом держави» [6, 184]. Ідея верховенства закону мала надзвичайне значення для розвитку 
демократичної правосвідомості українського народу. 

Першоосновою права Оріховський вважав мораль, без якої право взагалі не може існувати. 
«Цим його погляди вигідно відрізнялися від багатьох ренесансних політико-правових концепцій, 
особливо Н. Мак’явеллі» [6, 181]. З проблемою природного права він пов’язував такі етичні категорії, 
як доблесть, гідність, мужність, справедливість, які не мають вродженого характеру; шляхетне 
походження, титул без чеснот є порожнім словом. У цілому, погляди Оріховського-Роксолана мають 
велике значення для формування національної і громадянської самосвідомості українців, сам же він 
завжди пишався своєю приналежністю до українського народу. 

У кінці XVI – першій третині XVII ст. в українській соціально-філософській і політичній 
думці поширюються ідеї громадянського гуманізму, осередками формування й утвердження яких 
були Острозький та Києво-Печерсько-Лаврський культурно-освітні центри, середовища 
братського руху. Саме виникнення братств можна значною мірою розглядати як практичну 
реалізацію громадянських ідеалів передових верств населення України. У творах Іова Борецького, 
Мелетія Смотрицького, Захарії Копистенського, Стефана та Лаврентія Зизаніїв та інших яскравих 
представників українського Відродження та Реформації проголошується ідея спільного блага, 
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громадянського обов’язку, служіння суспільству, подвижництва, що утверджували людину через її 
особисту діяльність, спрямовану на благо суспільства. У братствах панувала творча атмосфера, що 
сприяла прояву громадянської активності; а під спільним благом розуміли «захист вітчизни від 
зовнішніх ворогів, збереження громадянського і релігійного миру й злагоди у країні» [5, 383]. 

Проблему формування громадянина через самопізнання і пізнання свого народу розглядав 
видатний український філософ доби пізнього бароко Григорій Сковорода, який відзначав: «Кожен 
повинен пізнати свій народ і в ньому пізнати себе. Якщо ти українець, будь ним, якщо ти поляк, то 
будь поляком. Все добре на своєму місці і в своїй мірі» [7]. Іноді Сковороді приписують 
космополітичну позицію, але, незважаючи на деякі його висловлювання з точки зору «громадянина 
світу», оскільки у його філософії об’єднані домінантні лінії української світоглядної ментальності: 
екзистенційність, кордоцентризм і антеїзм, – його по праву вважають родоначальником української 
класичної філософії. Хоча Г.Сковорода розглядає людину переважно як атомарну істоту поза 
системою соціальних зв’язків, визнаючи при цьому її загальні сутнісні родові ознаки: «...если кто 
єдиного человека знает, тот всех знает», оскільки самопізнання для Сковороди – це суто 
індивідуальний, особистісний акт, найважливішою заслугою українського мислителя є спроба 
розкрити сутність людини, визначити притаманні їй специфічні риси. Духовна настанова до 
самопізнання, прагнення до суверенності внутрішнього життя, шляхетний індивідуалізм, які 
характеризують сковородинівський тип інтелігентності, стали тією моральною основою, що 
«забезпечила можливість українському народу в тяжких умовах соціального і національного 
гноблення під владою іноземних держав зберегти свою національну самосвідомість» [2, 135]. 
Людина, сенс її життя й діяльності – центральні в творчості Сковороди, соціальні аспекти 
життєдіяльності людини філософ розкриває в своїх етичних, педагогічних поглядах, ученні про 
«сродну працю»: «Делай то, к чему рожден, будь справедливый и миролюбивый гражданин...» 

Особливе місце у концептуалізації громадянськості посідають погляди українських 
мислителів другої половині ХІХ – першої чверті ХХ ст. – М.Драгоманова, І. Франка та М. 
Грушевського, які в контексті українського національного відродження покладалися на соціально-
культурну ініціативу історичної української громади. 

Так, Михайло Драгоманов виступав за широке місцеве самоврядування як засіб подолання 
конфлікту між державою і суспільством через надання народу можливості брати безпосередню 
участь у здійсненні влади і впливу на неї. Він відстоював ідею федерації, але не національної, а 
політико-територіальної з наданням національностям широкої автономії в питаннях культури, 
проголошуючи: «космополітизм в ідеях і цілях, національність у ґрунті і формах культурної праці» 
[8, 16]. 

На принципі громадівської демократії ґрунтується концепція Івана Франка, за якою майбутній 
лад української держави «буде базуватися на якнайширшім самоврядуванні общин, повітів і країв, 
складених з вільних людей і поєднаних між собою вільною федерацією, що ґрунтується на 
солідарності інтересів» [9, 452].  

Михайло Грушевський, категорично відмежовуючись від ультранаціоналістичного гасла 
«Україна тільки для українців», вважав, що необхідно створити такі соціальні умови, щоб 
неукраїнські народності, що проживають в Україні, відчували себе «не чужинцями, не колоністами, 
котрих інтереси лежать поза Україною, а її громадянами, що приймають на себе не лише права, а й 
обов'язки вповні й зарівно з громадянами української народності» [3]. Принцип громадянського 
націоналізму – головний сучасний демократичний принцип формування національних держав – 
містив у своїй основі не етнічну, а громадянську приналежність – принцип громадянства. 
М.Грушевський вважав, що Україна має стати державою-громадою, побудованою на основі 
громадянської солідарності. 

Розробці проблеми формування громадянина України присвячена також дослідницька 
діяльність Бориса Кістяківського, який, з позиції соціально-психологічного підходу, зазначив, що 
суспільство – це результат психологічної взаємодії між індивідами, за якої між ними встановлюється 
спільність почуттів, бажань та ідей, що перетворює групу індивідів у соціальне формування і, 
нарешті, в суспільство. У своїх творах і публічних виступах він закликав усіх громадян брати участь 
у створенні, застосуванні і втіленні права, підпорядковувати цьому завданню творче натхнення, 
запити розуму, напруження почуттів і зусилля волі, «кожний громадянин повинен бути духовно 
діяльним у сфері права і по-своєму творити його». Разом з тим, як писав він в роботі «Держава і 
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особистість», «треба, щоб кожна людина домагалася, тільки тоді вона буде і сміти, тобто буде 
вільною» [4, 270]. 

Значний внесок в розробку ідеї громадянськості здійснили представники української 
діаспори, серед яких слід назвати таких діячів, як В. Липинський, Д. Чижевський, Ю. Липа, І. Лисяк-
Рудницький, І. Мірчук, В. Олексюк, О. Кульчицький, М. Шлемкевич, В. Янів, Б. Цимбалістий. 
Важливими в осмисленні феномена громадянськості є розвідки, присвячені проблемам українського 
світогляду та національного характеру. Можна стверджувати, що саме завдяки цим дослідженням (як 
наприклад, «Світогляд українського народу» І.Мірчука, «Нариси до історії української 
етнопсихології» В.Яніва, «Наш національний характер» І.Гончаренка, «Світовідчування українця» 
О.Кульчицького, «Тавро бездержавності» Б.Цимбалістого та багатьом іншим) стало можливим 
вивчення взаємозв’язку та взаємовпливу світогляду та ментальності українського народу і специфіки 
розвитку в Україні державності та громадянськості. Особливої уваги потребує осмислення довіри і 
солідарності, що, на думку дослідників, є одними з найважливіших складових громадянськості, адже 
саме цих якостей завжди бракувало українцям, і це ставало серйозною перешкодою на шляху до 
консолідації суспільства і створення міцної незалежної держави. 

У радянський період в дослідженнях, присвячених проблемі громадянськості, панував 
державно-патерналістський підхід, вони мали надзвичайно заполітизований характер. Формування 
громадянина розглядалося в контексті патріотичного виховання і, по суті, громадянськість 
ототожнювалася з громадянським обов’язком, в той час як значення прав і свобод громадянина 
ігнорувалося. 

У сучасній вітчизняній філософській та суспільствознавчій літературі можна виокремити такі 
підходи до розуміння громадянськості: 
- політологічний – громадянськість розглядається як активна і свідома включеність у справи 
політичного співтовариства (А.Колодій, В.Полохало, С.Рябов та ін.); 
- правовий – увага приділяється проблемі формування правосвідомості як необхідної умови 
становлення громадянськості особистості (С.Головатий, І.Кальной, Л.Удовика та ін.); 
- етичний – громадянськість розуміється як система звичаїв, традицій, правил і норм, що визначає 
рівень моральності у суспільстві (О.Золотухіна-Аболіна, А.Карась, О. Кисельова та ін.); 
- соціологічний – розглядаються структурно-функціональні особливості громадянськості й 
специфіка взаємодії громадян та соціальних спільнот (О.Резнік, В.Степаненко та ін.); 
- соціально-психологічний – досліджуються соціально-психологічні особливості формування 
особистості і створення умов для усвідомлення нею доцільності регуляції поведінки як умови 
формування громадянськості (І.Бех, В.Москаленко, О.Донченко, М. Пірен, Л.Снігур та ін.); 
- педагогічний – актуалізуються проблеми громадянського виховання і освіти як провідних шляхів 
реалізації формування громадянина (О. Сухомлинська, Р. Арцишевський, О. Киричук, Н.Косарєва, 
Л.Крицька, Н.Лавриченко В. Моргун, В.Оржехівський, О.Пометун, К.Чорна та ін.). 

У соціально-філософській та суспільствознавчій думці останніх років дослідження проблеми 
формування громадянина здійснюються переважно у напрямі розгляду громадянськості як 
соціокультурного феномена в контексті осмислення сутності демократії, основними умовами 
існування і розвитку якої вважаються автономна особистість, громадянське суспільство та правова 
держава. Проблеми, пов’язані з формуванням громадянськості (співвідношення національного та 
глобального, морально-ціннісного та політично-правового, індивідуалістського та патерналістського 
тощо), отримують нові імпульси та способи розв’язання у світлі досягнень вітчизняної філософії, 
проте стверджувати про вичерпаність цієї теми поки що рано. Передусім, це стосується встановлення 
закономірних засад єдності особистого та суспільного як підґрунтя зняття крайнощів 
індивідуалістично-ліберального або колективістсько-патерналістського підходів до проблеми 
становлення й розвитку громадянських якостей соціальних суб’єктів. Вирішення цього завдання 
пов’язуємо з поглибленням соціально-філософського змісту громадянськості як процесу і результату 
формування громадянина.  
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SUMMARY 
 

In the article the problem the civicism is examined in the history of domestic social science thought. 
The main approaches to the analysis of citizenship in modern Ukrainian philosophy and science. 

                            
               А.М. ШАТАЛОВИЧ 

 
СЕМЬЯ КАК ЦЕНТР ЦИВИЛИЗАЦИИ ЛЮБВИ 

В СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ ВЗГЛЯДАХ ИОАННА ПАВЛА II 
 
В ХХ-ХХI столетии в западной культуре происходит активная трансформация традиционных 

взглядов на брак и семью. Христианский взгляд на данные институты в значительной степени 
вытесняется набором либеральных ценностей, провозглашающих права человека, свободу 
самовыражения и прагматизм на индивидуальном и общественном уровнях. Добрачные и внебрачные 
отношения, увеличение разводов, контроль рождаемости, легализация однополых союзов привели к 
девальвации традиционных семейных ценностей. Вместе с институтами брака и семьи, по мнению 
исследователей [5,1], и вся западная цивилизация переживает кризис, в результате которого впервые 
в своей истории она столкнулась с необходимостью дать новые определения этим очевидным 
традиционным понятиям. Ведь то, что до наших дней считалось «нормальной» семьей, состоящей из 
отца, матери и нескольких детей, в последние годы стало рассматриваться лишь как один из 
нескольких вариантов. 

В связи с этим в качестве ответной реакции консервативных сил интерес представляет 
творчество римского папы Иоанна Павла II (Кароля Войтылы), профессора этики и нравственного 
богословия, который представляет собой ключевую фигуру в вопросе переосмысления католического 
учения о семье, браке и любви в ХХ столетии. Подтверждением этому служит активное участие 
мыслителя в разработке документов II Ватиканского собора, с которым связывают процесс 
обновления католической традиции (аджорнаменто). В частности, отдельные места соборной 
пастырской конституции «Gaudium et Spes» почти дословно повторяют идеи, высказанные ранее 
К. Войтылой в книге «Любовь и ответственность» [1]. В то же время обратим внимание на то, что 
Иоанн Павел II поддержал спорную энциклику «Humanae vitae», которая является выражением 
радикально консервативных взглядов в отношении католической концепции семьи и брака. Таким 
образом, степень новаторства идей Иоанна Павла II оказывается под вопросом. 

Аналогичная двойственность в оценках проявляется и в кругу исследователей его творчества. 
Так, с одной стороны, А. Лаун и П. Гусак полагают, что развитие и углубление Иоанном Павлом II 
католического учения о супружеской любви превосходит все, что было достигнуто в этом вопросе за 
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двадцать веков истории Церкви, и представляет собой духовный прорыв [6, с.12-16; 2, с.18]. С другой 
стороны, Ф. Овсиенко акцентирует внимание на неоднозначности позиции К. Войтылы в оценке 
любви мужчины и женщины в качестве «добродетели». По мнению исследователя, К. Войтыла 
казуистически разъясняет, что в теле и телесных желаниях все-таки если и не сокрыт грех, то 
сокрыто «предзнаменование греха». Таким образом, исходя из традиционного тезиса об изначальной 
естественной испорченности, «греховности» человека, априорно обосновывается неспособность 
человека к подлинной, бескорыстной любви, в силу чего католическая этика традиционно называла 
сексуальные отношения «злом». Следовательно, супружество и половая жизнь оказываются 
оправданными лишь постольку, поскольку служат зарождению новой жизни. Анализируя данную 
позицию, Ф. Овсиенко задается вопросом: не проповедует ли понтифик тем самым своеобразный 
«биологизм» в трактовке человека, от которого в XX столетии католическая церковь официально 
открещивается? [7, с.118-120]. 

Для прояснения указанной неоднозначности систематизируем социально-философские 
взгляды Иоанна Павла II относительно любви, брака и семьи, учитывая их недостаточную 
исследованность в отечественной литературе. Принимая во внимание ограничение, накладываемое 
рамками статьи, сосредоточим анализ на более поздней (итоговой) работе понтифика – «Послание 
семьям» (Gratissimam sane) [4]. 

С точки зрения Иоанна Павла II, ни одно человеческое общество не может позволить себе 
рисковать, проявляя нездоровую толерантность по отношению к таким жизненно важным вопросам, 
как суть брака и семьи, потому что нравственный релятивизм в этих вопросах наносит вред самому 
обществу [4,17]. 

В подтверждение значимости семьи понтифик приводит следующие аргументы. Во-первых, 
семья – путь, с которого человек не может свернуть. Если появление человека на свет, а также его 
вхождение в мир происходит вне семьи, то это всегда невыразимо тревожное и болезненное 
отклонение от нормы, которое накладывает отпечаток на всю последующую жизнь человека. Но даже 
если он избирает одиночество, то семья всё равно продолжает оставаться его экзистенциальным 
горизонтом как основная община, на которую опирается вся его социальная жизнь [4,2]. Во-вторых, 
человек имеет потребность в истине и любви как измерении личной жизни. Такого рода потребность 
в истине и любви открывает человека особым образом другому человеку, открывает для жизни «в 
единении». Открывает мужчину и женщину для супружества и семьи [4,8]. В-третьих, история 
человечества, как и история спасения, проходит через семью. То есть, семья находится в центре 
серьезной борьбы между добром и злом, между жизнью и смертью, любовью и всем тем, что не есть 
любовь [4,23]. Кроме того, именно семья лежит в основе «цивилизация любви» – одного из ключевых 
понятий социально-философских взглядов Иоанна Павла II.  

Своими истоками данное понятие восходит к его предшественнику римскому папе Павлу VI, 
который впервые употребляет его во время рождественской проповеди в канун 1975 года. По мнению 
Павла VI, мудрость братской любви, которая проявляется в добродетелях и деяниях, по праву 
именуемых христианскими, возродит общество, наполнит его новым вдохновением и счастьем. Его 
пафосом тогда будет не злоба, не распри, не жадность, но порождающая любовь человека к человеку. 
Она будет вдохновляться не какой-то временной и двусмысленной выгодой, не с трудом выносимой 
снисходительностью с примесью горечи, но той любовью, что мы питаем ко Христу. Цивилизация 
любви одержит верх над лихорадкой жесточайших общественных распрей и даст миру 
преображенное человечество, столь долгожданное и, наконец, христианское.  

К идее «цивилизации любви» Павел VI неоднократно обращался и в дальнейшем. Эту же 
тему глубоко развивает также Иоанн Павел II. Остановимся на ней более подробно.  

По мнению понтифика, цивилизация любви означает радость и сорадование истине. Она 
начинается вместе с Откровением Бога, Который «есть Любовь» и возрастает благодаря 
систематическому возделыванию. Ее самое важное измерение – это самоотдача, которая 
представляет собой дар для другого и «ради других». В то же время, если существует «цивилизация 
любви», то одновременно появляется и возможность возникновения деструктивной 
«антицивилизации», которая в наше время, по мнению понтифика, стало совершившимся фактом 
[4,13-14]. В другой работе данное противопоставление Иоанн Павел II не менее удачно выразит 
понятиями: «культура жизни» и «культура смерти»  [3, 50]. 
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Указанная антицивилизация строится на порабощающем утилитаризме, индивидуализме и 
эгоизме (эгоизм отдельного человека, эгоизм вдвоем, а в более широком плане – общественный 
эгоизм) потребительского общества. Иоанн Павел II обращает внимание на то, что мотивацией 
этического утилитаризма являются интенсивные поиски максимального счастья. Однако это 
«утилитарное счастье» часто понимается только как удовольствие, как немедленное удовлетворение 
желаний, а потому такое распространение находит пропаганда «безопасного секса» и сексуального 
воспитания, развитие «про-абортивного» мышления. Вся эта программа утилитаризма, связанная с 
индивидуалистически запрограммированной свободой (свободой от ответственности), 
противоположна любви как выражению человеческой цивилизации в ее целостной и совокупной 
форме. Любовь, в которой нет красоты, которая является лишь удовлетворением похоти и взаимным 
«использованием» друг друга мужчиной и женщиной, делает человека рабом собственных слабостей. 
И не случайно сегодняшняя цивилизация потребления представляет собой цивилизацию «вещей», а 
не «личностей», в которой личность становится предметом потребления, используется, как вещь. В 
такой цивилизации женщина становится предметом для мужчины, дети становятся помехой для 
родителей, семья превращается в институт, ограничивающий свободу ее членов. В такой ситуации 
семья не может не ощущать для себя угрозы. Все это разрушает ее основание, так как противоречит 
цивилизации любви. Следовательно, цивилизация, плоды которой – потребительское и 
антинатальное мышление, не является и не может быть цивилизацией любви [4,13-14]. 

Истоки антицивилизации, по мнению Иоанна Павла II, восходят к рационализму Нового 
времени. Дело в том, что рационализм Нового времени не признает тайн (прежде всего той тайны, 
которой является человек: мужчина и женщина) и несет с собой радикально иную интерпретацию 
творения и смысла человеческого существования. Произошедшее разделение между тем, что духовно 
и что материально в человеке, принесло с собой тенденцию трактовать тело человека не в категориях 
специфического подобия Богу, а в категориях подобия всем другим телам в природе, которые 
человек воспринимает как материал для производства потребительских благ. Если человеческое тело, 
оторванное от духа и мысли, становится материалом, подобно другим телам животных, то 
открывается возможность для экспериментов на эмбрионах, а человеческая сексуальность становится 
территорией манипуляции и эксплуатации. В подобном антропологическом понимании человеческая 
семья возвращается в известной мере к эпохе нового манихейства, когда тело и дух радикально 
противопоставлялись друг другу. Тело не живет духом, но и дух не оживляет тела. При таком 
подходе человек перестает быть личностью и субъектом. Вопреки всем декларациям и намерениям 
он становится исключительно объектом. Ему остается лишь бренная жизнь как территория борьбы за 
существование и отстаивания своих интересов – прежде всего, экономических. В результате, эта 
цивилизация не в состоянии понять, что на самом деле значит искренняя самоотдача в браке, что 
такое любовь, ответственная за материнство и отцовство, на чем основано подлинное величие 
родительства и воспитания. Наша цивилизация должна осознать, что, несмотря на многочисленные 
достижения, она всё же во многом остается цивилизацией больной и является источником серьезных 
человеческих недугов, так как она оказалась оторванной от полноты истины о человеке, истины о 
том, кем являются мужчина и женщина как человеческие существа [4,19-20]. 

Иоанн Павел II акцентирует внимание не только на отрыве современной цивилизации от 
истины, но более того характеризует наше время как «кризис истины». Кризис истины – это, прежде 
всего, кризис понятийный. Действительно ли такие понятия, как «любовь», «свобода», «искренняя 
самоотдача», да и само понятие «личность» означают сегодня то, что они выражают по своей сути? 
Аналогичная проблема угрожает и современной семье – утрата истины о себе самой. А вместе с 
истиной – свободы, и в результате – утрата любви [4,13].  

Существенный негативный вклад в этот процесс, по мнению понтифика, происходит со 
стороны средств массовой информации и коммуникации. Средства массовой информации, даже 
стараясь подавать правдивую информацию, не служат истине в её главном измерении, так как 
игнорируют здравые этические принципы. Трагедия заключается еще и в том, что современные 
средства массовой коммуникации легко поддаются искушению манипулировать информацией, 
искажая истину о человеке. Человек не является таким, каким видит себя в рекламе и в современных 
средствах массовой информации. Он представляет собой нечто большее – психофизическое единство, 
единство души и тела, личность. Он представляет собой нечто большее благодаря своему призванию 
к любви, которая вводит мужчину и женщину в измерение «великой тайны» [4,20]. 
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Выход из сложившейся ситуации Иоанн Павел II видит, прежде всего, в том, что истина о 
свободе, о единении личностей в браке и семье вновь засияет, тогда цивилизация любви обретет себя 
[4,13].  

Рассуждая о любви, на которой может быть построена указанная цивилизация, понтифик 
вводит понятие «прекрасной любви», в поисках которой постоянно находится современная семья. 
Будущее всякой человеческой семьи, по его мнению, зависит именно от этой «прекрасной любви», 
которая есть взаимная любовь супругов, родителей и детей, а так же и любовь всех поколений. Эта 
любовь – источник единства и силы семьи. Рассуждения о ней, во-первых, связаны с рассуждением о 
красоте: красоте любви; красоте человека, который благодаря силе Святого Духа способен на такую 
любовь; красоте мужчин и женщин как братьев и сестер, как новобрачных и как супругов, которые 
становятся взаимным даром друг другу. Во-вторых, «прекрасная любовь» всегда берет начало в 
самооткровении личности. Так при сотворении Ева открылась Адаму и Адам открылся Еве.  Так на 
протяжении истории всё новые и новые пары говорят друг другу: «Пойдем по жизни вместе». И 
благодаря этому возникает семья как единство двоих, а силою таинства – новая община во Христе. 
Любовь, чтобы быть прекрасной, полагает Иоанн Павел II, должна быть даром Божиим, должна быть 
излита в сердца человеческие Духом Святым и постоянно в них поддерживаться [4,20]. 

Развивая идею семьи как единения личностей, Иоанн Павел II формулирует определения 
данного понятия.  Семья – «община личностей, соединенных в любви» [4,6]. Или, семья – это 
«сообщество личностей, для которых их собственным способом бытия – общего бытия – является 
«единение» [4,7]. Мужчина и женщина предрасположены к созиданию «единения личностей». Когда 
двое соединяются друг с другом в браке как «одна плоть», их единение должно стать также 
соединением «в истине и любви». Тогда этот брак обладает зрелостью, присущей человеческой 
личности, созданной по образу и подобию Божьему [4,8]. 

Анализируя супружество, лежащее в основе института семьи, понтифик акцентирует 
внимание на двух его главных аспектах: соединении и продолжении рода. По его мнению, их нельзя 
искусственно разделить, не нарушив при этом внутреннюю истину самого акта, так как 
«ответственное родительство» прямо и непосредственно касается того момента, когда мужчина и 
женщина, соединившись друг с другом «как одна плоть», могут стать родителями [4,12].  

Рассматривая семью и брак, Иоанн Павел II особо подчеркивает их метафизическое и 
сакраментальное измерения, которые он раскрывает через образы Троицы, Христа и Церкви, Святого 
Семейства. Так, во-первых, семья подобна Троице – это община личностей, соединенных в любви, а 
любовь может укрепляться и оберегаться только Любовью. Хотя семья берет начало в любви 
мужчины и женщины, но она также берет начало и в тайне Бога. «Единение» человеческих 
личностей, а значит, и супружеское «единение», как бы выводится из тринитарной тайны «Мы» и с 
этой тайной постоянно соотносится. То есть, Божественное «Мы» является предвечным прообразом 
«мы» человеческого – прежде всего того, каким призваны стать мужчина и женщина, созданные по 
образу и подобию Бога.  Кроме того,  супруги (как родители) являются соработниками Бога-Творца в 
зачатии и рождении нового человека. Таким образом, рождение является продолжением сотворения 
[4,6-9].  

Во-вторых, таинство брака – это «великая тайна», в которой находит свое отражение 
новобрачная любовь Христа к Своей Церкви. Супруги находят во Христе точку соотнесения со своей 
новобрачной любовью. Семья сама, будучи «Домашней Церковью», есть Невеста Христова. 
Вселенская Церковь, а в ней – каждая поместная Церковь – становится невестой Христа посредством 
«Домашней Церкви»,  посредством той любви, которая в ней переживается: любви супружеской, 
родительской, сестринской и братской, любви, которая является общиной людей и поколений [4,19]. 

В-третьих, идеалом, образцом для подражания, можно сказать иконой семьи Иоанн Павел II 
указывает Святое Семейство (Обручник Иосиф, Дева Мария и богомладенец Христос), в котором 
перед нами предстает таинство, когда Божественный Жених совершает искупление всех 
человеческих семей, благодаря чему и провозглашается «Евангелие семьи» [4,23]. 

В социально-философских взглядах Иоанна Павла II одним из ключевых является понятие 
«цивилизации любви», в основании которого лежит семья, построенная на «прекрасной любви». 
Самое важное измерение указанной цивилизации – это самоотдача, которая представляет собой дар 
для другого и «ради других». «Цивилизацию любви» понтифик противопоставляет 
«антицивилизации», которая строится на порабощающем утилитаризме, индивидуализме и эгоизме 
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потребительского общества. Истоки «антицивилизации», по его мнению, восходят к рационализму 
Нового времени, в котором берет начало разделение духовного и материального в человеке, что 
открыло путь к восприятию человека как материала для производства потребительских благ.  

Торжество «антицивилизации» Иоанн Павел II связывает с болезнью цивилизации и 
«кризисом истины», под влиянием которого семье как таковой угрожает утрата истины о себе самой, 
а вместе с истиной – утрата свободы и любви. Выход из сложившейся ситуации понтифик видит, 
прежде всего, в том, что истина о единении личностей в браке и семье вновь засияет, и тогда 
цивилизация любви обретет себя.  

Внося свой посильный вклад в восстановление истинного понимания семьи, брака и любви, 
Иоанн Павел II делает акцент на их метафизическом и сакраментальном измерениях. Таинство 
единения истинной семьи подобно таинству единения Троицы – это община личностей, соединенных 
в любви. Данная любовь в семье должна быть подобна таинству новобрачной любви Христа к Своей 
Церкви. А образцом для каждой семьи должно служить Святое Семейство. 

Проведенная систематизация взглядов Иоанна Павла II открывает перспективу для 
дальнейшего исследования в отечественной литературе переосмысления католической концепции 
семьи и брака, произошедшего в ХХ столетии. 
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SUMMARY 

This article analyzes the social and philosophical views of John Paul II regarding family, marriage 
and love. Considered a key concept in his teachings - the civilization of love, the basis of which is the family. 
Systematized the main aspects of the understanding of marriage and family. 

 
Ф.П.ВЛАСЕНКО  

                              
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДА В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ 
 
У сучасному суспільстві, що характеризується змінами основних ціннісних орієнтацій та 

нормоутворень, від особи вимагається вміння не лише пристосуватись до мінливих обставин, 
але й набувати нових якостей, знань, розвивати здібності, які б допомагали встановлювати 
конструктивні відносини з природним довкіллям і соціальним світом. Новий характер 
соціальних відносин потребує зміни мотивів праці й вчинків, утвердження нових ціннісних 
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орієнтацій, що характеризують відношення особистості до найважливіших  цілей 
життєдіяльності та до способів їх досягнення. Навіть у стабільних суспільствах процеси 
розвитку та зміни поколінь зумовлюють протидію конкуруючих нормативно-ціннісних систем. 
Коли ж відбуваються стрімкі, революційні перетворення, то вони, як правило, супроводжуються 
суттєвими зрушеннями у масовій свідомості, зміною ціннісних пріоритетів, конфліктом між 
декларованими цінностями та реальною поведінкою. Існуюча система цінностей може бути 
фактором, що сприяє розвитку суспільства, або ж деструктивним чинником, який протидіє тим 
змінам, котрі відбуваються в соціумі. 

За таких умов помітно ускладнюється процес соціалізації індивіда. Особливо драматично 
цей процес відбувається в суспільствах перехідного типу, під час радикальних змін, що 
супроводжуються втратою суспільного ідеалу, відмовою від усталених критеріїв прогресу, 
переглядом нормативів життєдіяльності людей, трансформацією соціальних інститутів. За цих умов 
змінюються межі, норми і відхилення в соціалізаційних процесах, відбувається плюралізація 
соціальних практик, заперечення попереднього досвіду виховання. Соціалізація, таким чином, 
відбувається в умовах невизначених соціальних ситуацій, багатоманітності принципів організації, 
видів діяльності, соціальних ролей і норм. 

Наслідком трансформаційних процесів, які відбуваються в країнах пострадянського простору, 
в тому числі в Україні, являється руйнація старої соціальності, не сформованість уявлень про новий 
тип соціальності, що негативно впливає на діяльність інститутів соціалізації. Останні переживають 
еволюцію, що ускладнюється послабленням підтримки з боку суспільства і держави. Інституційні та 
позаінституційні впливи на особистість стають розбалансованими, соціалізація набуває рис 
некерованості, стихійності. Спостерігається дисбаланс і в середині інститутів соціалізації, що знижує 
інтенсивність засвоєння індивідом елементів культури та норм поведінки в соціумі. Тому не 
дивлячись на традиційність проблеми соціалізації людини, сучасні суспільні зміни та їх наслідки 
актуалізують означену проблематику наукових досліджень. 

Проблеми соціалізації людини досліджувалися в працях таких західних мислителів як: 
Ф. Гіддінгс, З. Фрейд, Е. Фромм, Е. Дюркгейм,                Р. Мертон, Т. Парсонс, Ж. Піаже та 
інші. Продуктивно вивчали ці проблеми й українські вчені (А. Афонов, В. Войтко, Г. Костюк, 
М. Лукашевич, С. Максименко, В. Москаленко й інші) та дослідники з інших країн, що утворилися 
на терені колишнього СРСР (Б. Ананьєв, Г. Андреєва, Л. Буєва, Л. Виготський, І. Кон,  
А. Мудрик, С. Спасібенко та інші). 

Однак, процеси становлення й розвитку інформаційного суспільства в Україні зумовлюють 
необхідність філософського аналізу сутності й змісту соціалізаційного процесу. Тому метою даної статті 
є спроба окреслити загальні характеристики соціалізації індивіда в сучасному українському 
соціумі, виявити закономірності, позитивні та негативні тенденції означеного процесу. 

Відомо, що соціалізація – це процес засвоєння і подальшого розвитку індивідом 
соціального і культурного досвіду, трудових навичок, знань, норм, цінностей, традицій, які 
накопичуються і передаються від покоління до покоління з метою формування соціальних 
якостей та розвитку його індивідуальності.    

Сучасне українське суспільство знаходиться в специфічних умовах соціального буття – 
умовах трансформації. Ситуацію невизначеності, нестабільності, якою характеризується суспільство 
перехідного типу і особливо українське суспільство, науковці називають станом дезорганізації, хаосу. 
Посттоталітарні соціуми втратили традиційні інститути статусно-рольової соціальної ідентифікації і 
потрапили в стан “хаосу”, “дезорганізації” чи, за висловом М. Мамардашвілі, у стан “після хаосу”, 
“життя після смерті” [1]. Те, що відбувалося і відбувається в посткомуністичних країнах, дійсно являє 
собою хаотичний розпад традиційних суспільств, розкладання їх на безліч світів, що 
взаємоперетинаються, автономно існують. У цих дезорганізованих “світах” соціальні цінності, 
норми, зразки поведінки починають орієнтуватися на принципово іншу систему відліку, ніж у 
традиційному, “попередньому” суспільстві [2]. За таких умов частина суб’єктів суспільства 
виявляється здатною пристосуватися до нових соціальних цінностей і норм, одержати новий 
соціальний статус і місце в економічній і політичній структурі, що формується. Інша, як правило, 
більша частина, не в змозі чи не бажає приймати нові соціальні цінності, норми і зразки поведінки. 
Це ставить ряд вимог до процесу соціалізації індивіда, оскільки вказані умови розвитку сучасного 
українського суспільства визначають нові вимоги до передачі соціального досвіду. Інформаційні 
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технології, комп’ютери, розвиток ЗМІ, системна криза – все це привело до кризи соціалізаційної 
моделі в Україні, і, як наслідок, розриву між поколіннями. 

 Цей розрив не вичерпується традиційною для будь-якого суспільства відмінністю “батьків” і 
“дітей” в поглядах на одяг, зачіску, музичні смаки, норми поведінки. Він торкається світоглядних, 
духовних основ розвитку суспільства і людини, поглядів на економіку, матеріальне життя суспільства 
тощо. Молодь сьогодні, за допомогою сучасних засобів комунікації, може ознайомитись з досвідом 
декількох поколінь і водночас вона опиняються у світі, в якому втратила своє значення попередня 
традиція, в ситуації, коли передача духовних і культурних здобутків наступному поколінню 
практично відсутня, виникає необхідність вироблення нових цінностей, які відповідають соціальним 
змінам [3]. 

 У даному випадку важливими являються наступні тенденції процесу соціалізації в 
українському суспільстві.  

 По-перше, спостерігаються значні зміни умов первинної соціалізації, котрі пов’язані, як вже 
зазначалося, із зменшенням впливу на формування особистості, сімейних відносин і збільшенням 
впливу більш рухомих соціальних структур, перш за все ЗМІ і неформальних об’єднань, організацій, 
добровільних асоціацій, віртуальних спільнот тощо.  

 По-друге, спостерігається розширення масштабів і збільшення ролі вторинної соціалізації. Ще 
в середині ХХ ст. молода людина могла розраховувати на те, що отримана освіта визначить її 
професійну кар’єру протягом всього життя, а сьогодні, щоб відповідати високій динаміці суспільного 
життя, необхідне постійне перенавчання і перекваліфікація – навчання протягом життя.  

 По-третє, необхідно відзначити зростаючу роль особистісної ініціативи. В сучасному 
суспільстві відповідальність за напрямок і ефективність процесу соціалізації несе уже не стільки 
первинна або вторинна соціалізація, і не стільки навколишнє соціальне середовище, скільки сама 
людина, котра вибирає пропоновані їй соціальною ситуацією альтернативи.  

 По-четверте, процеси міжнародної інтеграції додають елементи стихійності соціалізаційним 
процесам. «Відкриті» суспільства несуть руйнівні процеси своїй культурі й тим самим суперечать 
принципу єдиної соціалізаційної норми. Наприклад, Ю. Габермас, аналізуючи суть взірця 
соціалізації, піддає сумніву розповсюджений погляд на соціалізацію як на процес засвоєння 
соціальний ролей, такий що не зазнає змін в нових історичних умовах: “Такий підхід насправді не 
забезпечує особистісне становлення, суб’єктну само- ідентифікацію і самовизначення людини, як 
соціалізованої особистості. Таким показником соціалізованості слід вважати розвиток здібностей до 
побудови і реалізації особистого життєвого проекту” [4, с. 87].  

Зміни соціально-економічних умов вимагають від особистості сформованої готовності до 
переходу в новій ситуації соціального розвитку, тобто “вторинного” входження особистості в 
суспільні відносини. Основним механізмом реалізації процесу соціалізації в таких умовах, крім 
базового механізму соціально-рольової ідентифікації, виступає процес ресоціалізації.  

Вперше цей термін застосували американські соціальні психологи А. Кеннеді, Д. Кербер для 
означення процесу “вторинного” входження індивіда в соціальне середовище, в результаті певних 
“дефектів” соціалізації, або в результаті зміни соціокультурного оточення. Сьогодні цей термін 
розуміється досить широко і поза специфікою суб’єктів процесу – як усвідомлена зміна поведінки 
людини в ситуації очевидного соціального неуспіху.  

Про ресоціалізацію можна говорити і тоді, коли мається на увазі процес формування в 
особистості здатності орієнтуватися і діяти в непередбачуваних, невизначених ситуаціях. Такі 
ситуації виникають постійно в умовах швидких змін сучасного суспільства. Ці умови вимагають від 
особистості сформованої готовності до переходу в нові ситуації соціального розвитку. Формування в 
особистості такої готовності є дуже важливим в умовах трансформації суспільства. У цих умовах 
важливим результатом соціалізації є формування в особистості окрім нормативної поведінки таких 
рис як: здатність до адекватного сприйняття нових соціальних вимог; вибіркове ставлення до 
соціальних впливів; низька соціальна ригідність; сформованість особистісних передумов для 
виконання завдань подальшої соціалізації [5]. 

В українському інформаційному суспільстві, яке все ще формується, “розмиваються” 
традиційні, стійкі способи соціальної ідентичності. У цій ситуації зростає небезпека маргінализації 
свідомості, і, як наслідок, тенденція до девіантних форм поведінки. Виходом з даної ситуації стає 
ресоціалізація індивіда на основі ідентифікації з більш “широкою” у соціальному відношенні 
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референтною групою - молоддю в цілому, українським народом тощо. У даний час референтна група 
набуває усе більш і більш віртуального характеру, формуючись під впливом інформаційно-
комунікаційних технологій. Ця ситуація має подвійні наслідки: з одного боку, це створює можливість 
маніпулювання поведінкою особистості, а, з іншого - підвищує швидкість пристосування особистості 
до швидкоплинного соціального середовища.  

У динамічному аспекті ресоціалізацію можна представити як процес безперервної адаптації 
особистості до швидкоплинного соціального середовища, який заснований на виробленні здатності 
до функціональної й субстанціональної оцінки, формування диференційованого сприйняття 
соціальних вимог. Поширення різного виду інформації за допомогою інформаційно-комунікативних 
технологій в сучасному українському суспільстві зумовлює появу  нової контр-реальності. 
Невідповідність цінностей, що прищеплюються індивіду під час первинної соціалізації цінностям 
нової соціальної реальності, провокує індивіда на корекцію і ресоціалізацію, може привести до 
потрапляння індивіда в конфліктні, кримінальні та інші соціальні групи, де об’єктивна реальність 
встановлюється самою групою.  

 Сучасний стан українського соціуму пов’язаний із тим, що він складається з поколінь, які 
виховувалися і зараз виховуються в період соціальних змін і тому порізному соціалізованих. 
Побудова інформаційного суспільства поєднується зі зміною не лише соціокультурних умов, але й 
ідеологічних імперативів. Молодь і старше покоління не можуть представляти єдиний модальний тип 
особистості. В українській дійсності спостерігається протиставлення двох типів свідомості: перший 
сформований в умовах Радянського Союзу, головними цінностями якого являються організація і 
планування. Другий тип пов’язаний зі свідомістю молоді споживацького, гламурного характеру, 
основною цінністю якого являється досягнення показного особистісного успіху, індивідуального 
благополуччя –  ця позиція сформувалася виходячи з цінностей суспільства споживання. 

 Необхідно зазначити, що деструктивні явища кінця ХХ ст. і початку  ХХІ ст. негативно 
вплинули на реалізацію механізму ресоціалізації в Україні. У той же час з’явилась основна маса 
людей, котрі вже відійшли від традиційних уявлень про життя і в зв’язку з цим не можуть жити як 
раніше.  

Можливість гнучкого адаптаційного стилю поведінки індивіда в нових соціальних умовах 
можлива при вирішенні соціокультурних протиріч, типових для особистості перехідного суспільства. 
При цьому ефективний розвиток особистості об'єктивно можливий лише за наявністю досить 
розвинутих матеріальних і духовних передумов. Мова йде про критерії багатогранності й 
гармонійності, пов'язані з усуненням у розвитку особистості явних протиріч між культурою 
технічною і гуманітарною, з подоланням відчуження в різних сферах життєдіяльності, з необхідністю 
виховання елементарних навичок підтримки здорового способу життя, з ліквідацією розриву між 
здатністю про усе розмірковувати і професіоналізмом у тих сферах, де людина має приймати 
відповідальні рішення. 

Аналізуючи дані критерії, необхідно відзначити, по-перше, те що людина акумулює на основі 
усього свого життєвого досвіду найрізноманітніші способи сприйняття реальності і діє в ній 
відповідним чином. Ця узагальнена життєва позиція - продукт соціалізації, що закладається у 
дитинстві й юнацтві. У цьому сенсі оптимальний соціальний вплив полягає в тому, щоб, спираючись 
на вже сформовану загальну спрямованість особистості, осмисливши її життєву позицію, орієнтувати 
її в оптимальному напрямку розвитку. По-друге, готовність особистості до відповідної поведінки – 
це більш-менш структурована система цінностей, пов’язана з життєвою позицією, тобто уявленням 
про мету життя і засоби її досягнення. Але ціннісна структура не така стабільна, як її внутрішнє ядро 
– життєва позиція. Деякі цінності є ніби вторинними і більш піддаються зміні свого місця в ієрархії 
цінностей. Результатом впливу різноманітних умов практичної діяльності виявляється найчастіше 
розрив між системою цінностей і соціальними установками на реальну поведінку. 

Яким же чином у цій ситуації можливе здійснення процесу ресоціализації відповідно до вимог 
інформаційного суспільства, що виходить із пріоритету особистісного начала? 

Вважається, що основними орієнтирами розвитку людини в нових умовах повинні стати 
цінності індивідуальності (особистісної свободи) і безперервної освіти (знання), які необхідно 
культивувати і підтримувати всією системою суспільних інститутів і, насамперед, пропагувати через 
ЗМІ. 

Е. Тоффлер, наприклад, говорить про такі вимоги до особистості інформаційного суспільства: 
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«Третя хвиля найбільше винагороджує за пізнавальні здібності та освіту, а також людей, які здатні до 
швидкого пристосування до змін; гнучких, здатних працювати більше, ніж на одного директора… 
Вона буде винагороджувати людей допитливих, цікавих, які прагнуть вияснити, що відбувається і 
впливати на те, що відбувається, людей, які здатні володіти собою в умовах безпорядку та неясності. 
Їй знадобляться люди, які можуть не мати навичок у якійсь одній спеціальності, але володіють 
досвідом у деяких різних галузях і здатністю переміщати ідеї з однієї сфери у іншу. Вона буде 
винагороджувати індивідуальність та підприємливість» [6, с. 168].  

Швидка зміна ситуації у нашій країні ставить перед людиною завдання, до розв’язання яких її 
не готували ні система освіти, ні система виховання, ні весь досвід минулого життя. Вона може 
успішно функціонувати у ній, лише маючи певні особисті якості і навички поведінки. Серед них слід, 
передовсім, виділити діловитість, активність, готовність до великої кількості варіантів розвитку 
подій, плюралізм, відповідальність, професіоналізм, компетентність, креативність тощо.  

На жаль, у сучасному українському суспільстві є підстави говорити про кризу особистості, що 
втратила моральні ідеали внаслідок того, що вся система суспільних цінностей орієнтована на 
кількісний ріст економіки і безперервне задоволення постійно зростаючих матеріальних потреб. 
Людина перетворюється в егоїстичного і безвідповідального суб’єкта, що вміє лише висувати нові 
соціально-економічні вимоги, нездатного контролювати свої дії, вчинки, управляти ситуацією. 

Вихід з даної ситуації вбачається не тільки в модернізації формування суспільної свідомості, у 
цілеспрямованому самовихованні особистості на основі оновлених норм, але й у розвитку і якісному 
вдосконаленні системи соціальної комунікації. 

 Для українського суспільства, враховуючи вищезазначені особливості історичного розвитку, 
потрібен новий тип особистості, який би врахував нові світові тенденції, в той же час зберіг 
самобутність української культури. Ці особистості стануть тим життєдайним поколінням, яке виведе 
нашу країну на стабільний шлях розвитку. Однак, існує протиріччя: в реальності відбуваються 
соціалізаційні процеси, які у своїй основі мають індивідуалістичний світоглядний каркас, а життя в 
нашій країні, в кризових умовах, потребує зовсім інших соціалізаційних зусиль. Тому що при нашій 
демократії така соціалізація призводить до руйнації меж дозволеного і забороненого, законного і 
незаконного. Для сьогодення і майбутнього важливо прийняти і використовувати принципи розвитку, 
за яких людина повинна сприйматися  як істинна цінність, а іншими основними цінностями нового 
українського суспільства повинні стати свобода, інваріантність і універсалізм. 

 Отже, зміни соціально-економічних умов, утвердження ринкових відносин вимагають від 
особистості сформованої готовності до переходу в нові ситуації соціального розвитку. Тобто 
“вторинного” входження особистості в суспільні відносини. Основним механізмом реалізації процесу 
соціалізації в таких умовах  виступає механізм ресоціалізації, безперервної адаптації індивіда до 
швидкоплинного зовнішнього середовища.  

Нові реалії українського суспільства обумовлюють необхідність трансформації моделі 
соціалізації індивіда, оскільки по-перше, відсутні чіткі норми соціалізованості в українському 
суспільстві, що пов'язано, передовсім з втратою ідеалів радянського суспільства і розмитістю нових 
орієнтирів суспільного розвитку. По-друге, форми, норми і механізми соціалізації суттєво 
трансформуються у зв’язку з переорієнтацією на еталони інформаційного суспільства. Відтак 
соціалізаційні процеси в українському соціумі протікають специфічно: з одного боку, існує 
сформована за попередній період система включення особистості в суспільні відносини, з іншого – 
означена система суперечить уявленням нинішнього молодого покоління, активно включеного в 
інформаційні процеси. Формування адаптаційної поведінки індивіда в нових соціальних умовах може 
здійснюватися при вирішенні соціокультурних протиріч, типових для перехідного суспільства, яке 
ставить перед людиною завдання, до розв’язання яких її не готували ні система освіти, виховання, ні 
досвід минулого життя. Вона може успішно функціонувати у ньому, лише маючи відповідні особисті 
якості й навички поведінки, передовсім такі, як активність, готовність до великої кількості варіантів 
розвитку подій, відповідальність, професіоналізм, компетентність. Розвиток цих якостей і навичок 
поведінки є можливим не тільки завдяки вдосконаленню механізмів формування особистості, її 
цілеспрямованого самовиховання на основі оновлених норм, але й розвитку і якісному 
вдосконаленню системи соціальної комунікації та необхідності розробки державницької ідеології, яка 
у процесі соціальних змін здійснювала б  позитивний вплив на функціонування особистості й 
суспільства. 
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SUMMARY 

 
The article is devoted to social and philosophical analysis of socialization of an individual in 

condition of information-oriented society and discovery pf peculiarities of indicated process.  It is 
demonstrated that “socialization crisis” typical of transitional society is present in Ukrainian social medium. 
Re-socialization process, “secondary” introduction of an individual into social medium acts as a basic 
mechanism under such conditions.  

І. В. РОТАРЕВА 
 

МОБІЛІЗАЦІЯ СОЦІЄТАЛЬНОГО КАПІТАЛУ  
РОЗВИТКУ ЛЮДСТВА В УКРАЇНІ 

 
Актуальною тенденцією сучасності є перетворення людства в глобальну систему, 

становлення його як соцієтальної спільноти. При всій своїй суперечливості сучасне людство 
знаходиться в тісному взаємозв’язку, взаємозалежності і являє собою цілісність. Показником 
існування і підсилення інтегративних процесів у світі є виникнення глобальних проблем розвитку 
людства, відмінною рисою яких є їх планетарний масштаб і можливість вирішення цих проблем 
завдяки колективним зусиллям усього людства.  

Філософське осмислення детермінант оптимізації соцієтального капіталу розвитку людства в 
Україні ґрунтується на здобутках досліджень В. Андрущенка, О. Бондаренко, В. Беха, Т. Бутченка, 
В. Воловика, В. Воронкової, О. Горпинич, П. Дергачова, Р. Додонова, О. Донченко, В. Жадька, 
Л. Кривеги, Н. Крохмаль, В. Ларіонової, М. Лепського, М. Михальченка, Т. Ніколаєвої, Б. Новікова, 
С. Подмазіна, В. Снєжка, В. Тарана, І. Утюж, В. Халамендик, І. Шавкун, І. Чайки та ін.  

М. І. Михальченко виділяє три провідні виклики людству. «Перший виклик – зміна форми 
технологій формування та функціонування влади. …Другий виклик … – цивілізаційний конфлікт між 
старо-новими формами володарювання (економіко-політичними) і новими технологіями (способами) 
демократичного людського життя…Третій виклик – відновлення військово-політичного 
протистояння «великих країн» (одні країни великі за економічним потенціалом, інші – за територією і 
накопиченою ядерною зброєю, треті – за населенням тощо)» [9, с. 18]. 

Отже, існує потреба в регулюванні міри діяльності реальних та потенційних конфліктогенних 
чинників розвитку людства. Це можливо досягнути завдяки одному із механізмів соцієтального 
капіталу розвитку людства – управлінню, як діяльності з організації суспільних процесів, яка 
ґрунтується на свідомому використанні властивих їм закономірностей. Соціальне управління в 
Україні є цілеспрямованим впливом на основні сфери і структури суспільної системи з метою 
планомірного їх удосконалення і розвитку. Об’єктом такої діяльності є вся система суспільних 
відносин людства.  
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Дана форма управління необхідна для досягнення відповідності суб’єктної діяльності людей 
вимогам об’єктивних законів суспільного розвитку, забезпечення оптимального функціонування і 
розвитку соціального організму. 

«Людство гостро відчуло на собі тиск таких глобальних проблем, як загроза термоядерної 
війни, питання екології, невідповідність рівнів економічного та культурного розвитку країн, 
виснаження природних ресурсів, загострення демографічної ситуації, вандалізація культури. Дедалі 
гострішими стають проблеми наркоманії, токсикоманії, СНІДу» [13, с. 3]. Саме так охарактеризував 
сучасний стан розвитку людства та України зокрема, Митрополит Київський і всієї України 
Володимир. 

До речі, «ідея встановлення православної єдності закорінена в історичній пам’яті українців і 
має зміцнюватися спільними зусиллями держави та Церкви» [12, с. 355]. 10.4% громадянам України 
саме долученність до релігії допомагає орієнтуватися в житті, розуміти хід подій, приймати 
правильні рішення [14, c. 525]. 

Існування такої потреби обумовлено формуванням та розвитком ойкуменічного руху, який 
виник в Європі на початку ХХ століття і виступає за об’єднання всіх християнських церков. Цей 
соцієтальний рух має на меті виробити загальнохристиянську соціальну програму, яка є 
універсальною для віруючих, які живуть у різних країнах, з різною соціальною структурою.   

І. А. Гобозов пише, що наша епоха є епохою «…глибокої духовної та економічної кризи, яка 
охопила, власне кажучи, всі галузі суспільствознавства, культуру, мистецтво, літературу, філософію 
та ін. Це епоха деінтелектуалізації суспільства, епоха шоу, стандартизації та уніфікації» [6, с. 5].  

Соцієтальною метою суб’єктів суспільних відносин є реалізація свого вродженого потенціалу. 
У соцієтальних відносинах суб’єкт суспільного життя реалізує свій потенціал, використовує всі свої 
здібності і талант, рухається до повного пізнання своєї природи, себе, своїх переживань. Це 
прагнення людини в задоволенні соцієтальної потреби в самоактуалізації.  

І. Г. Утюж наголошує на тому, що «вже ні в кого не викликає сумніву, що при існуючому 
положенні речей через декілька років буде втрачений контроль над розвитком ситуації у світі. Мова 
іде про реальну можливість повного руйнування середовища проживання людини, причому не тільки 
у сфері екології: найглибші кризи, якими охоплене все світове співтовариство, стають причиною 
тотального розповсюдження депресії, наркоманії, тероризму, руйнується сам устрій людського 
життя». Дослідниця підкреслює важливість інтерасуб’єктивного, інтерсуб’єктивного та 
інтерактивного факторів у розвитку особистості для становлення її духовного здоров’я 
[16, с. 123, 126]. 

Здійснення соцієтального капіталу розвитку людства не є механічним поєднанням процесів, 
що його складають, а новим якісним утворенням, у якому всі суб’єкти суспільних відносин 
наслідують єдину мету. Саме цілісність людства є умовою для реалізації соцієтальної мети суб’єктів 
суспільного буття – всебічного і гармонійного розвитку особистості, її оточуючого середовища, 
соціальної групи, суспільства, людства в цілому.  

Г. Улізко переймається через те, що «глобалізація розмиє і так ще не повністю сформовану 
українську національну ідентичність і зашкодить ствердженню українців як політичної нації» 
[15, с. 289].  

Доречним буде з’ясувати ким себе перш за все вважають українці. Так, 51.2 % вважають себе 
громадянином України, 27.2 % - мешканцем села, району чи міста, в якому живуть, 6.9% - 
громадянином колишнього СРСР, 6.6% - мешканцем регіону, де вони живуть, 3.1% - представником 
свого етносу, 3.1 % - громадянином світу, 0.9 % - Громадянином Європи [14, c. 536]. 

Ми вважаємо, що загальною помилкою є прагнення до створення політичної нації через 
формування національної ідентичності. Існує потреба у соцієтальній нації, тобто духовно єдиній 
нації, що досягається завдяки цілісності суспільних відносин. 

Т. Є. Ніколаєва зазначає, що «в умовах глобалізації почуття патріотизму залишається 
сильним, але пов’язаним із етнічним, регіональним і культурним фаворитизмом, але не з державним. 
У цих умовах пробудження етнічного, релігійного, цивілізаційного патріотизму необхідна корекція 
державної національної політики і відповіді на нові виклики глобалізації» [10, с. 308]. 

Отже, на сьогодні мова йдеться не тільки про перспективи прогресивного розвитку України і 
людства в цілому, а й про їх виживання. Взаємопов’язаність та цілісність людства багато в чому 
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залежить від орієнтації на загальнолюдські цінності, пояснення, розуміння і сприйняття яких стає 
реальним і можливим завдяки всезагальності їх сприйняття і/або розуміння. 

На думку М. А. Лепського, «здатність до виживання зазвичай називають виживаністю. Втрата 
здатності до виживання або перевищення смертоносними факторами межі виживаності призводить 
до смерті. А вмирання є процесом руйнування виживаності людини і коли в цьому процесі настає 
незворотна втрата виживаності, настає смерть» [8, с. 36, 33]. 

Виживання українців та людства в цілому починається із свідомої спрямованості його 
діяльності на перетворення соціальних умов із врахуванням існуючих потреб, інтересів, цілей та 
ідеалів представників людської спільноти.  

Важливим є формування і реалізація соціальної ініціативи, участь у вирішенні актуальних 
соціальних завдань, формування необхідних соціальних якостей та дотримання відповідних 
соціальних позицій. Соціальна діяльність як джерело виживання є швидкою формою реагування на 
зміни в соціальному середовищі, на певні трансформаційні процеси. Потреба виживання та 
прагнення її реалізації суб’єктами суспільних відносин, надають динамізму розвитку людства. 

Формування цих якостей і здібностей до виживання в українців пов’язано із набуттям 
незалежності України. В умовах прагнення до незалежності формується соцієтальний капітал 
розвитку людства в Україні, у потребі українців до самовизначення, визначення форми свого 
державного існування у складі іншої держави, як це відбувалося протягом тривалого часу в історії 
України, або як окремої держави. Це шлях до вільного економічного, соціального і культурного 
розвитку, як колективний вибір своєї єдиної долі. 

Б. В. Новіков вважає, що «заради виживання, треба підтримувати унікальність власної 
цивілізації і припинити виснажуватися, контролюючи чужі справи. … «програш» скоріше за все 
прийде зсередини. Курс на деконструкцію цінностей родової людини з необхідністю веде до падіння 
його відтворення. Кінець мультикультурної історії цивілізації означає «в кінці кінців» кінець 
демографічний» [11]. 

Солідаризуючись з автором щодо непотрібності контролю «чужих справ», ми вважаємо за 
необхідне активне сприйняття і переробку інформації про особливості розвитку різних соціальних 
систем з метою самозбереження власної соціальної системи та сприяння у розвитку інших соціальних 
систем. Самозбереження є соцієтальною діяльністю із досягнення індивідуальної (життєстійкість) та 
видової (розмноження) живучості.  

О. А. Агарков доходить висновку, що «мінімізація соціокультурних ризиків в українському 
суспільстві, а отже, і його інтеграція можлива в контексті виділення низки критеріїв, які мають бути 
покладені в основу системи моніторингу соціальної ефективності реформ». Серед них можливо 
виділити такі, як: стратегічність, функціональність, соціальність, суб’єктність та персональна 
відповідальність, синергетичність, прозорість, своєчасність та державність [1, с. 6-7].  

Дані критерії є способами перевірки системи моніторингу соціальної ефективності реформ. А 
сама система моніторингу соціальної ефективності реформ формується в рамках суспільної практики. 
Соцієтальний капітал розвитку людства в Україні формується в процесі суспільної практики й 
обумовлює здійснення суспільної практики суб’єктами суспільних відносин. Суб’єкти соцієтального 
капіталу є суб’єктами суспільної практики і здійснюють свідому, цілепокладаючу, чуттєво-предметну 
діяльність.  

П. Дергачов вважає, що «Україна успадкувала чимало проблем, які ускладнюють досягнення 
внутрішньої консолідованості. Переважно це соціокультурні та етнонаціональні проблеми, що 
склалися історично. …Водночас такий розвиток, який забезпечує органічну цілісність держави, не є 
просто справою часу. Він стає можливим за умови національно-політичного самовизначення 
громадян, поєднання зусиль еліти та устремлінь мас» [7, с. 92]. 

Тому важливе місце в житті кожного суб’єкта суспільних відносин займає соціальне 
самовизначення, як шлях до цілісності суспільних відносин українського суспільства і людства в 
цілому, тобто усвідомлення суб’єктами суспільних відносин своєї соціальної природи, свого місця в 
суспільстві.  

На питання: «хто здатен найбільш ефективно захищати Ваші права та інтереси?», 57.0% 
українських респондентів відповіли, що родичі та друзі. Також при визначенні рівня довіри 
фахівцями Інституту соціології НАН України, найвищий Індекс довіри – 4.6 % - отримали сім’я та 
родичі [14, c. 621]. 
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На думку О. П. Дергачова, «базові перешкоди національної консолідації безпосередньо 
пов’язані з дефектами моделі розвитку, яка здійснювалася протягом понад півтора десятиліття 
існування незалежної держави. …У суспільно-політичній сфері, на зміну колишній ідейній та 
організаційній монолітності, прийшов плюралізм зовсім не європейського зразка: він не має 
спільного національного грунту і представляє поряд з сучасним, минулий історичний період» 
[7, с. 92-93]. 

Плюралізм означає, що все складається із великої кількості рівнозначних ізольованих 
сутностей, які не зводять до єдиного початку. Він є основою для відмови від єдиної визначальної 
основи суспільства. Соцієтальний капітал у діяльності суб’єктів суспільних відносин здійснюється у 
вирішенні корінних проблем розвитку людства, відбувається врахування багатоманіття інтересів 
різних соціальних груп, зіставлення їх позицій із різних проблем суспільного розвитку.  

О. В. Бондаренко відзначає: «проблеми, що постали наразі перед народом України, не є 
винятковими… Специфіка цих проблем у нас полягає хіба, що в тому, що жодному із сучасних 
історичних народів не доводилося вирішувати такі проблеми водночас, фактично протягом життя 
одного покоління». Дослідниця пише: «Якщо у 1991 році «ядро» системи цінностей, що належить до 
структури загальнолюдських цінностей, охоплювало чотири ціннісні характеристики («міцне 
здоров’я», «матеріальна забезпеченість», «міцна сім’я», «загальний хороший стан країни»)… У 
2000 р. ціннісних характеристик було вже сім: «міцна сім’я», «міцне здоров’я», «матеріальна 
забезпеченість», «благополуччя дітей», «загальний стан країн», «створення у суспільстві однакових 
можливостей для усіх», «цікава робота» [3, с. 226, 204-205]. 

Така трансформація уявлень щодо ціннісної основи розвитку українського суспільства 
передбачає поступове формування та функціонування відповідальності українців за власну долю, 
долю рідних, близьких, України, людства в цілому. Відповідальність у здійсненні соцієтальтного 
капіталу як основи діяльності в розвитку людства представляє діалектичну єдність дисципліни та 
самодисципліни, організації та самоорганізації в життєдіяльності суб’єктів суспільного життя, вміння 
передбачати результати власних дій та критичне відношення до самого себе.  

П. І. Гнатенко зазначає, що «українець – це людина «малих груп», у які він безпосередньо 
вростає і в яких він зі знанням справи діє. Сім’я, громада для українця означають більше, ніж 
абстрактні групи однодумців. Що ж стосується Росії, то там, навпаки, ідейні однодумці, що розкидані 
майже по всій Землі, стимулюють до дій» [5, с. 54]. 

Однодумство проявляється у спільності певних поглядів, думок, переконань. Воно 
народжується в малій, контактній соціальній групі, яка являє собою таке соціальне утворення, між 
всіма членами якого є безпосередні контакти. Це властиво українській культурі та менталітету. 
Формування безпосередніх контактів кожного з кожним є групоутворюючою ознакою, яка 
перетворює малу групу в соціальну спільноту, члени якої мають розвинуте почуття належності до 
неї.  

Я. Ассман пише: «Кожна культура утворює дещо, що можна назвати її «коннективною 
структурою». Те, що пов’язує індивідуумів в … «ми», і є «коннективна структура» загального знання 
уявлення про себе, яке спирається, по-перше, на підкорення загальним правилам і цінностям, по-
друге, на повідомляючи обжите минуле. Основний принцип будь-якої коннективної структури – 
повторення» [2, с. 15-16]. 

На нашу думку, українському суспільству властива така соцієтальна структура, яка являє 
собою специфічну систему цінностей, норм і правил. Вона є бар’єром для проникнення небажаних 
тенденцій із зовнішнього середовища. Соцієтальність такого утворення в тому, що єдина система 
цінностей дозволяє кожному відчути себе частиною єдиного цілого і визначити свою роль, свою 
відповідальність, формує почуття спільності.  

Т. Воропаєва переконана, що «побудова в Україні правового громадянського суспільства на 
засадах демократії, гуманізму, ринкової економіки, політичного і культурного плюралізму, вимагає 
не тільки захисту національної незалежності, державного суверенітету і територіальної цілісності 
України, але й реалізації національних інтересів та загальнонаціональної єдності українців. 
Надзвичайно важливим у цьому плані є залучення широких верств населення в процес 
демократичних перетворень, подолання духовної відчуженості громадян від своєї держави…» 
[4, с. 60].  
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Дійсно, для розвитку українського суспільства важливим є залучення широких верств 
населення в процес демократичних перетворень. Відповідно до результатів соціологічного 
дослідження, проведеного у 2010 році, тільки 16.4% опитаних задоволені розвитком демократії в 
нашій країні. Суб’єкти соцієтального капіталу відкривають простір самоуправління суспільства, 
створюють умови для розвитку ініціативи громадян, представницьких органів влади, партійних і 
суспільних організацій, трудових колективів, створюють механізм демократичного виявлення і 
формування інтересів і волі всіх класів та соціальних груп, їх погодження. 

Таким чином, українська специфіка соцієтального капіталу детермінована формуванням 
суб’єктності незалежної України. Самобутність України формувалася фрагментарно у складі різних 
держав, але отримала цілісність у незалежності. Соцієтальний капітал України здійснювався у сферах 
суспільного буття в дискретній діяльності конкретних людей. Діяльність заради людства повинна 
бути згармонізована з діяльністю заради сім’ї, друзів, країни, в якій живеш, та заради себе, тобто 
поєднання діяльності «для-інших», «для-себе», «для-всіх».  

Формування цілісності незалежної України відбувається у державотворенні та розвитку 
громадянського суспільства. Розвиток українського суспільства в цілісності людства здійснюється у 
необхідності узгодження відносин із стратегічними партнерами у вирішенні глобальних проблем 
розвитку. 
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SUMMARY 

 
Ukrainian specifics of societal capital is determined by the formation of subjectivity of independent 

Ukraine. Originality of Ukraine was forming fragmentary as a part of different states, but it received integrity 
in independence. Development of Ukrainian society in the integrity of the mankind is in need of coordination 
of relations with strategic partners in addressing the global challenges of development. 

 

Е.В.СУХАРЕВА 

СОВРЕМЕННАЯ МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА: 
 ФИЛОСОФИЯ ПОСТКРИЗИСНОГО ПЕРИОДА 

 
 Финансово-экономический кризис 2009-2009 годов и последующий за ним период 
политических  и практических шагов по его преодолению актуализировал интерес к 
концептуализации посткризисного периода, выяснению логики и смысла экономической 
деятельности в это время. В мировой экономике начался очередной переходный этап. Необходимость 
изучения посткризисных периодов для познания и преобразования социума продиктована тем, что 
именно в экстремальные, переломные или переходные периоды обнаруживается сущность скрытых 
«пружин» экономической активности социальных субъектов. И именно в такие периоды 
разрабатываются модели  и стратегии дальнейшего  развития, принципы и пределы допустимых 
рисков в том числе и в экономической сфере. В этот период происходит выяснение причинного 
комплекса самого кризиса, реальных возможностей его недопущения и установок мышления  
социальных субъектов, спровоцировавших экономический коллапс в современном социуме. Касаясь 
степени разработанности исследуемой темы, то отметим, что анализ причин последнего 
экономического кризиса, проблем функционирования посткризисного  социума  дается в 
исследованиях таких ведущих международных, государственных и независимых экспертов и  
центрах как Джим Ён Ким (Wordl Bank – Всемирный Банк) [3;6], Кристин Лагард и Оливер Бланшар 
(IMF - Международный Валютный Фонд) [4], А. Баронин (директор аналитической группы Da Vinci, 
Украина) [7], нобелевский лауреат по экономике  Джозеф Стиглиц [2] и ряда других экономистов и 
центров, что позволяет нам, опираясь на эти исследования, выяснить логику развертывания мировой 
экономики на посткризисном этапе.  Поэтому целью написания данной стать выступает осмысление  
философии экономического бытия современного социума в его переходе от кризиса к стабильному 
функционированию и развитию. 
   Итак, что же характерно для осмысления посткризисного экономического бытия? В 
проблемном поле посткризисных экономических изысканий можно выделить следующие основные 
темы: 
1. Анализ причин кризиса  и в частности, спекуляции, которая выступает составляющей  
современной экономической деятельности и установкой  экономического мышления.  
2.  Поиск постспецифического восстанавливающего механизма экономического роста.  
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3. Исследование корпоративного эгоизма, который лежал в основе возникновения кризисных 
процессов 2008-2009 годов и его анализ выступил предметом  многих  научных обсуждений и 
дискуссий в посткризисный период. 
4.   Изучение  разнонаправленной и противоречивой роли  рынка и конкуренции как регуляторов  
экономических процессов.  
5.  Выяснение причин низкой  эффективности основных экономических институтов. 
6.  Исследование нового вида зависимости в экономической деятельности – зависимости от 
низкого спроса, уменьшения объемов конечного потребления и снижения динамики экспорта. 
7.  Поиск принципов реформирования рынка труда, особенно в странах  еврозоны. 
8. Анализ  высокого уровня государственного долга  стран и пути решения этой проблемы.  
Рассмотрим эти проблемы более детально. Итак,  кризис показал, что  в экономике многое держится 
на "человеческом факторе", на мировоззрении людей, их нравственных установках и ценностных 
ориентациях, на их доверии, уверенности или неуверенности в стабильном функционировании 
ключевых экономических институтов. Экономическая деятельность людей не всегда имеет 
рациональное обоснование, а потребительская активность современного человека  основывается и на  
его амбициозно-престижных устремлениях. Лучший пример нерациональности выбора товара – это 
большой автомобиль-внедорожник на городских улицах, где горожанину нужна маленькая, удобная 
для парковки машина. Определенное безрассудство проявляется и странами - экономическими 
лидерами мира.  Так, экономика США настолько важна для бесперебойного функционирования 
глобальной экономики, что остальной мир даже заинтересован в том, чтобы не обращать внимания на 
безрассудные, рискованные действия в Вашингтоне. Не вызывает сомнения тот факт, что кризис 
начался на ипотечном рынке в США в 2007 году и быстро перерос в кризис, который сказался на 
деятельности учреждений по всему миру. Широкое распространение  рискованных ипотечных 
кредитов, привело к созданию «ипотечного мыльного пузыря», который выступил  «спусковым 
механизмом», детонатором для начала мирового кризиса. Вершина кризиса сместилась в Европу 
после краха в 2008 году американского инвестиционного банка Lehman Brothers.  Мировой характер 
кризиса начал проявляться в повсеместном снижении объёмов производства, 
снижении спроса и цен на сырьё, росте безработицы.   

Причинами кризиса выступили: - общая цикличность экономического развития; - дисбаланс 
международной торговли и движения капиталов; кредитная экспансия; - высокие цены на сырьевые 
товары (в том числе на нефть и газ); - перегрев фондового рынка. Имел место и другой механизм: 
созданные банками новые деньги при выдаче кредитов направлялись не в реальный сектор 
экономики, а на различные биржи (в том числе товарные), и посредством этих огромных кредитных 
средств инвестиционные фонды и инвестиционные банки спекулировали, манипулировали ценами на 
товары. 

Цикличность экономического развития также обусловлена кредитной экспансией и представляет 
собой следующий цикл: кредитная экспансия, бум, крах.   

Интересным является то, что  такая супердержава как Китая практически не пострадал от 
мирового кризиса. Причиной этого является тот факт, что рост экономики Китая  основывался на 
реальном секторе экономики  и растущем внутреннем рынке потребления. Стоит обратить внимание, 
что в США  докризисный рост экономики в основном наблюдался за пределами реального сектора. 
Накануне кризиса до 40% корпоративных прибылей приходилось на финансовый сектор, где все 
было «надуто», 40% инвестиций приходилось на недвижимость [2]. В Китае же экономический  рост 
реален: производство и экспорт растет, уровень жизни поднимается. Различие между Китаем и США 
еще и в том, что в США «пузырю» помогла бесконтрольная раздача кредитов. И это привело к обвалу 
в финансовом секторе. Люди получали ипотеку без первоначального взноса. Это было очень 
рискованно, так как в случае малейшего снижения цен кредитор оказывался в убытке. Китай во 
многом более ответственно подходит к выдаче ипотечных кредитов, там гораздо больше ограничений 
на ипотеку и еще более серьезные ограничения, когда речь идет о втором и третьем жилье. Так что 
даже в случае  создания «спекулятивного пузыря» последствия в Китае будут не такими серьезными. 
Но Китай,  как и Россия, Индия и большая часть остальных крупных экономик мира, хранят свои 
валютные ресурсы в Федеральной резервной системе (выполняющей обязанности  Центрального 
банка США) и заинтересованы, чтобы США не подвергали опасности принадлежащие им 
американские казначейские векселя. Мрачная зацикленность остального мира на постоянно 
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повторяющемся бюджетном кризисе в США и  необходимости  повышения потолка 
государственного долга (на конец 2013 года  он превысил 17 млрд. долларов) отражает опасения в 
том, что если, образно говоря, американская экономика подхватит очередную простуду, то весь мир 
заболеет пневмонией.  

Современный мир пребывает в тревожном ожидании результатов посткризисного развития 
мировой экономики  в целом и  в ее «болевых точках» в виде отдельных стран и регионов в 
частности.  Если понятие «кризис» в отношении общества можно толковать как  нарушение  его 
нормального функционирования, как угрозу самому существованию социума вследствие обострение 
положения в финансово-экономической и политико-социальной сферах, то посткризисная экономика 
характеризуется как преодолевшая пиковую остроту  кризиса, но стабильного роста еще не 
достигшая и, мало того, она еще сильно подвержена  новым рискам и угрозам. Кризис 2008-2009 
годов – не только финансово-экономический, а прежде всего политический, общественный. Он – 
результат сознательных действий финансовой элиты, резко противоречивших насущным 
общественным интересам. Если в 1980 г. мировые финансовые активы (акции, негосуд. долговые 
обязательства, госуд. долговые обязательства, банковские вклады) были примерно равны мировому 
ВВП (12 трлн. и 10 трлн. долл. соответственно), то в 2007 г. первые превышали вторые в 3,5 раза: 195 
трлн. и 55 трлн. долл., соответственно [1]. Кризис показал, что ни одна из многочисленных 
«защитных систем» западного общества не среагировала на рост фиктивного «пузыря» (кризис  идеи 
о самодостаточности рыночного саморегулирования).  

Глобальный финансовый кризис спровоцировал беспрецедентное усиление синхронизации 
экономических процессов. Общие шоки, такие как глобальная паника или появление тревожных 
сигналов, объясняют большую часть усиления синхронизации начиная с 2009 года. Традиционные 
финансовые связи также способствовали распространению стресса от одних стран к другим, но лишь 
в незначительной степени. С глобальной точки зрения, наибольшее значение по-прежнему имеют 
вторичные эффекты, исходящие из США, хотя еврозона, Китай и Япония также являются важными 
источниками вторичных эффектов в своих регионах.  Вторичные эффекты шоков денежно-кредитной 
политики США распространяются посредством процентных ставок, и поэтому они в большей 
степени сказываются на странах, курс валюты которых, как это имеет место в Украине, привязан к 
доллару США.  

На пике глобального финансового кризиса страны мира значительно сильнее «шагали в ногу», 
чем когда-либо в новейшей истории. Финансовая глобализация в условиях кризиса неизменно ведет к 
большей параллельной динамике объема производства стран; в нормальные периоды финансовые 
связи способствуют эффективному распределению ресурсов, направляя капитал в наиболее 
продуктивные сферы его использования. Это свидетельствует о том, что усиление параллельной 
динамики объема производства во время кризиса является беспрецедентным, но временным.  
Риски для экономической активности также обусловлены налогово-бюд- 
жетной политикой США в ближайший период. В этих условиях в странах с формирующимся рынком 
происходят чрезмерные корректировки валютных курсов и финансовых рынков в то время, когда они 
также сталкиваются с ухудшением экономических перспектив и усугублением внутренних факторов 
уязвимости. В зоне евро источниками рисков остаются не решенные до конца задачи по 
восстановлению нормальной работы банковской системы и механизмов передачи кредита, а также 
чрезмерных уровней корпоративной задолженности.  

Большие объемы государственного долга, а также отсутствие среднесрочных планов 
корректировки, содержащих конкретные меры, и действенных реформ социальных пособий в 
основных странах с развитой экономикой, прежде в США, в совокупности способствуют сохранению 
стойко высоких бюджетных рисков. Бюджетные факторы уязвимости также нарастают в той или 
иной степени в странах с формирующимся рынком и странах с низким уровнем доходов. 

 Помимо  возможности новых «обрывов», сползания мировой экономики в пропасть, все 
большую обеспокоенность экспертов вызывает возможность длительного периода вялого мирового 
роста. Тревожно высокие уровни государственного долга во всех основных странах с развитой 
экономикой и сохраняющаяся фрагментация финансовых систем в зоне евро могут со временем 
вызвать новые кризисы [4]. 

Чтобы предотвратить возможный сценарий снижения темпов роста или новые кризисы 
требуется, по мнению экспертов,  решить  такие проблемы, как восстановление финансовых систем и 
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введение банковского союза в зоне евро; увеличение потенциального объема производства, в том 
числе посредством реформ, создающих равные условия для существующих и новых участников 
рынка труда. Современные страны  нуждаются в новом раунде структурных реформ, включающие 
инвестиции в государственную инфраструктуру, устранение барьеров для выхода новичков на рынки 
товаров и услуг и, в случае Китая, переориентацию роста с инвестиций на потребление [4].  

Атрибуты, которые характеризуют состояние современной мировой экономики, таковы : 
перестройка  ключевых экономических институтов; частичный возврат к протекционизму и 
индивидуализму в экономической политике отдельных стран и объединений; акцентирование на 
экономии и  снижении уровня социальных стандартов (что обусловливает усиление финансового и  
имущественного расслоения населения, а также  распространения среди населения настроений и 
ощущений социальной незащищенности, неуверенности и страха перед завтрашним днем); - 
продолжение дифференциации национальных экономик как в мировом масштабе, так и в пределах 
одного геоэкономического пространства (например, стран ЕС или Ближнего Востока); -  ожидание 
второй волны кризиса 2008-2009 годов.  

Особенностью развития современной экономики является:  
- все  усиливающаяся многополярность. Управления глобальной интеграцией несколькими 

центрами силы обеспечивает большую координацию политики по регулированию всех процессов в 
экономике и ведет к сокращению рисков экономической нестабильности; 

 - кросскультурная пастишность (разнородность),  так как существующие экономические 
системы имеют различные, иногда радикально противоположные социокультурные содержание и 
конструкции.  Соотношение рыночной и плановой экономик, централизованного управления 
экономических процессов и самоорганизацией экономическими агентами своей деятельности 
свидетельствует о почти одинаковой их социальной эффективности; 
- насыщенность масштабными подделками, копированием, нелегальным производством брендов 
мировых лидеров. Современные технологии сводят на нет феномен оригинала, первенства, 
единственности. Массовое производство с фантастической скоростью тиражирует образцы высоких 
выставочных достижений через небольшой промежуток времени и приводит к невозможности 
отличить оригинальное и производное. 

Итак, осмысление посткризисного экономического бытия отталкивается от понимания кризиса 
2008 года как  обусловленного: - хозяйствованием, неадекватным принципам конструктивной 
экономической деятельности и социальным реалиям; - низким уровнем безопасности на финансовых 
рынках; - чрезмерным потребительским кредитованием и непосильной нагрузкой на бюджет; - 
непредсказуемыми миграционными процессами. Налицо кризис  идеи о самодостаточности 
рыночного саморегулирования и возможности  даже частичной неконтролируемости  государством 
финансовых потоков. Появление новых центров силы в мировой экономике - Китай,  объединение 
БРИКС – Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР,  а также постепенное восстановление значительного 
экономического потенциала Евросоюза свидетельствует о попытках преодолеть кризис,  уйти от 
доминирования спекулятивной составляющей в экономике и найти более социально-эффективные 
модели экономической деятельности в 21 столетии. 
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SUMMARY 
 

The article offers a reflection of philosophy of economic life of modern society in its transition 
from crisis to stable functioning and development. 

 
П.В.ВОЛОДІН  

 
ТЕРОРИЗМ ЯК ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
       Процес глобалізації породжує численні соціально-політичні кризи, суперечності і 
конфлікти, одним із способів рішення яких стає тероризм. Вивчення тероризму в сучасному світі і 
причин, безпосередньо породжуючих його, найтіснішим чином стикається з вивченням процесу 
глобалізації. Тероризм набув характеру світової проблеми ще наприкінці ХIХ - початку ХХ століть, 
перетворюючись на зброю, величезну силу залякування і знищення у вічному і непримиренному 
антагонізмі різних світів, культур, ідеологій, релігій і світоглядів. Тероризм став проблемою «номер 
один у світі» - найнебезпечнішої, найгострішою, складною і важко прогнозованою, втілюється в усе 
більш різноманітні форми і загрозливою всьому сучасному людству. Терористи все частіше 
проникають в регіони інших країн. 

Для цього використовуються тактики провокацій міжнаціональних і міжрелігійних 
конфліктів, революційних настроїв для повалення неугодних режимів, насамперед, шляхом ідеолого-
інформаційної обробки, часом переростає в інформаційну війну. Ідеолого-інформаційна обробка 
базується на принципах «відновлення історичної справедливості», загострюючи уваги людей на 
аморальній поведінці представників іншої нації, додання конфліктів на побутовому грунті і 
катастроф, що відбуваються через порушення правил техніки безпеки, ненависті або ворожнечі. 
Терористи співпрацюють з міжнародними сектантськими угрупованнями та екстремістськими 
об'єднаннями, ведучи широку пропаганду і розгортаючи інформаційну війну з використанням різних 
ЗМІ проти представників традиційних конфесій, підриваючи довіру людей до них. Відкидаючи все, 
що було пов'язано з минулим світоглядом, і активно вбираючи нові, на його думку, справедливі, 
погляди, людина сама не помічає, що стає маріонеткою в руках терористичних і екстремістських 
ділків. 
        Терористи стають все більш безпринципними, вибираючи для своїх злодіянь місця священні для 
людини: так у різних куточках світу відбуваються вибухи в храмах різних конфесій, місцях поховань 
та пам'ятних дат. Зневажаючи життя людини певної нації, конфесії і соціальної групи, терористи 
прагнуть показати ненависть до їхньої релігії, презирство до їхньої культури, історії, до всього того, 
до чого представники цієї групи, конфесії чи нації ставляться з благоговінням і повагою. З іншого 
боку, розвивається культ насильства, знецінюється людське життя, зростає озлобленість жорстокість, 
цинізм, взаємна ненависть між народами та соціальними групами. При цьому людина і суспільство в 
цілому відчувають себе в сучасному світі все більш незахищено. Виникає почуття страху та 
занепокоєння навіть у таких життєвих ситуаціях, де здавалося б, нічого не віщує трагедії. 

Мета статті – проаналізувати поняття «тероризм», «терористичний акт», «міжнародний 
тероризм», та їх зміст, показати, що ці проблеми носять глобальний характер. На сучасному етапі 
розвитку суспільства даною проблемою займаються Варданянц Г. К.,  Карпець І.І., Ольшанський Д. 
В., Іванов В. Н.,  Бєглова Н.С.та інші. 
  Актуальність дослідження даної проблеми полягає в тому, що тероризм став однією з 
глобальних проблем людства і становить серйозний виклик, як для глобальної, так і для національної 
безпеки. В даний час спостерігається тенденція до розширення масштабів і географії терористичної 
діяльності. Зростає кількість терористичних актів на грунті політичного протиборства різних сил, а 
також на грунті міжетнічних і між конфесійних протиріч. Зростаючись з організованими злочинними 
угрупованнями, в тому числі світового масштабу і з такими видами протиправних і аморальних діянь 
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як наркоторгівля, проституція, корупція, торгівля людьми, рабство, організація екстремістських 
озброєних банд формувань, торгівля зброєю, відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, 
злочини терористичної спрямованості стають все більш витонченими і жорстокими, а людство – все 
більш уразливим. 

Ця проблема набула особливої актуальності. Це пов'язано з тим, що, по-перше, тероризм 
відображає культ насильства і сприяє його розвитку, даючи йому переваги перед соціальними, 
політичними і правовими методами вирішення конфліктів у соціумі, по-друге, тероризм формує і 
посилює у суспільстві почуття страху і як всяка інша дія, спрямована на заподіяння смерті, знецінює 
людське життя, по-третє, тероризм здатний привести і, як показує життя, реально призводить до 
згортання державних гарантій і свобод особистості, оскільки може викликати з боку держави 
контрзаходи, які не завжди узгоджуються з нормами правової демократичної держави. 

На наш погляд за останні двадцять років практика тероризму зазнала явні зміни в гіршу 
сторону. Перш ніж розкривати зміст тероризму нам необхідно зупинитися на таких поняттях як 
«тероризм», «терористичний акт», «міжнародний тероризм». У науковій літературі багато років 
триває дискусія з проблеми поняття тероризму. Ще більше зросла актуальність цієї тематики в 
останні роки. Слово «тероризм» («терор») досить широко поширене, не має, проте чітко фіксованого 
змісту. Воно прийшло з латинської мови (терор - залякування) феномен соціальної психології, 
з'являється в умовах конфліктних ситуацій, як засіб їх максимального загострення. Терор – політика 
залякування, придушення політичних супротивників насильницькими заходами. Тероризувати – 
переслідувати, погрожуючи розплатою, насильством; залякувати, тримаючи в стані страху. 

Словник С. І. Ожегова дає наступне визначення: «Терор – фізичне насильство, аж до 
фізичного знищення, по відношенню до політичних супротивників». Закон Росії «Про протидію 
тероризму» визначає тероризм як ідеологію насильства і практику впливу на прийняття рішення 
органами державної влади, органами місцевого самоврядування або міжнародними організаціями, 
пов'язані з залякуванням населення або іншими формами протиправних насильницьких дій. 

Державний департамент США дає таке визначення тероризму: «Тероризм – це заздалегідь 
підготовлене політично мотивоване насильство на адресу не залучених в бойові дії цілей, 
здійснюване таємними агентами або представниками тих чи інших національностей, спрямоване на 
надання впливу та отримання аудиторії». 

Тлумачний словник В.І. Даля трактує тероризм як прагнення лякати смертю, стратою, 
погрозами насильства та фізичного знищення, жорстокими каральними заходами і катуваннями, 
розстрілами. 
          Вітчизняні політологи вважають, що тероризм – особлива форма політичного насильства, що 
характеризується жорстокістю, цілеспрямованістю і уявною ефективністю. Ці особливості зумовили 
широке використання тероризму протягом людської історії в якості засобу політичної боротьби в 
інтересах держави, організацій та окремих людських груп. 

Зарубіжні дослідники широко обговорюють різні формулювання тероризму, наголошуючи на 
необхідності розробки такого поняття на міжнародному рівні. Західним авторам належить ряд 
фундаментальних праць з проблем тероризму, в яких з тим чи іншим ступенем визначеності 
говоритися про реакційні сили, що використовують це специфічне знаряддя для підриву 
міждержавних відносин, провокацій, міжнародних конфліктів, зміну зовнішньої і внутрішньої 
політики конкретної держави та інших цілей. Таким чином, тероризм - це насильство, що містить в 
собі загрозу іншого, не менш жорстокого насильства, для того, що б викликати паніку, порушити і 
навіть зруйнувати державний і громадський порядок, вселити страх, змусити противника прийняти 
бажане рішення, викликати політичні та інші зміни . 

Мета тероризму – нанесення шкоди демократичним і прогресивним соціальним 
перетворенням, власності організацій, установам приватних осіб; фізичне знищення на догоду 
реакційним поглядам і ідеології фашистського, расистського, анархічного, шовіністичного, або 
військово-бюрократичного толку, а також отримання злочинними елементами або заступництво їм 
організаціями, групами, особами матеріальної чи іншої вигоди; дезорганізація і нанесення збитку 
нормальним відносинам між державами. У зв'язку з відсутністю чіткого визначення тероризму, 
визнаного класичним і охоплючого всі складні й багатогранні риси даного явища, складністю 
розмежування терористичної злочинності і національно-визвольної боротьби окремих націй і 
народів, підтримуваної тими чи іншими зарубіжними державами. Все це ускладнює вироблення 
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єдиного визначення поняття тероризму, і на своєму шляху зустрічає безліч перешкод політичного, 
ідеологічного, духовного характеру і залежить від політичного режиму і форми правління в тій чи 
іншій країні, її ролі у світовому співтоваристві і багатьох інших факторів. 
    Сучасний тероризм характеризується різко зростаючою технічною оснащеністю, високим 
рівнем організації, наявністю достатніх фінансових коштів. Його головна відмінна риса - це 
розмивання меж між міжнародним і внутрішнім тероризмом. Розширюються зв'язки терористичних 
організацій з наркобізнесом і незаконною торгівлею зброєю. Одним словом, світ вступив в унікальну 
епоху тероризму, який може перетворити все сучасне суспільство в його потенційну жертву. 
Зростаючий натиск тероризму в світі в цілому вимагає критичного переосмислення наявних уявлень 
про це особливе і вельми складне явище сучасного життя, розробки нових підходів до його аналізу. У 
зв'язку з цим виникає необхідність пізнання генезису і сутності тероризму, тенденцій його 
становлення і подальшого розвитку, дослідження основних характеристик тероризму і можливостей 
боротьби з ним. 

Тероризм, як форма політичної боротьби набув характеру системи у другій половині ХІХ - на 
початку ХХ ст., тут можна послатися на народницький і есерівський тероризм. Значний розвиток 
тероризм отримав як в Західних країнах, так і в Америці. 
           Нині мало хто заперечує, що тероризм, як політика залякування, придушення противників 
насильницькими заходами, терористичними актами, аж до їх фізичного знищення, стала реальною 
силою загрожуючою людству. Збільшується число терористичних актів, та їх поглиблення свідчить, 
що вони мають загальносвітовий характер, зачіпають інтереси більшості народів світу, вимагають 
невідкладних і ефективних рішень, спільних зусиль всіх держав. Іншими словами, тероризм може 
бути розглянутий як одна з найнебезпечніших, складних і важкопрогнозованих, що набуває все більш 
різноманітні форми та загрозливі масштаби глобальних проблем сучасності. 
        Проблема тероризму поряд з проблемами запобігання термоядерної катастрофи та забезпечення 
миру для всіх народів, подолання катастрофічного забруднення навколишнього середовища, 
негативних наслідків розвитку науки і техніки і т.д., відноситься до числа загальнолюдських проблем 
сучасності, так як породжена протиріччями суспільного розвитку, різко збільшеними масштабами 
впливу діяльності людства на навколишній світ і пов'язана з нерівномірністю соціально-економічного 
і науково-технічного розвитку країн і регіонів. 
      Головною і основною формою прояву тероризму є терористичний акт. Теракт – це злочинне 
діяння, пов'язане з цим суспільним явищем, яке випливає з нього. Високий ступінь суспільної 
небезпеки терористичного акту  обумовлюється тим, що він виконує соціально-деструктівну 
функцію, пов'язаний з культом насильства, породжує в суспільстві страх, занепокоєння громадян за 
свою безпеку і безпеку своїх близьких. Акти тероризму в останні роки стали направлятися на 
залякування соціуму в цілому. Тут буде доречно навести афоризм з пам'ятки для бойовиків руху 
«Хамаз»: «Нерозумно полювати на тигра, коли навколо повно овець». [7, 31] Глибина і масштабність 
даної глобальної проблеми сучасності, яка загрожує всьому людству, вимагає ефективних 
невідкладних та спільних контрзаходів з боку держави і всього світового співтовариства в цілому. 

Дійсність останніх років, конкретні акти тероризму відобразили в собі в концентрованому 
вигляді все те, що визначає як розвиток тероризму в цілому, так і всю суму факторів, що 
безпосередньо впливають на цей розвиток. Вже в другій половині ХХ-го століття терористичні акти 
стали широко використовуватися як засіб політичної боротьби і метод впливу на політичні процеси, 
що відбуваються в суспільстві, світове співтовариство було поставлено перед необхідністю 
активізувати боротьбу проти терористичних актів. 

Систематизуючи наявну практику координації зусиль світового співтовариства у питаннях 
протидії актам терору, слід зазначити, що в її основі лежить ряд універсальних міжнародних 
конвенцій. У їх числі – конвенція про запобігання та покарання злочинів проти осіб, що 
користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів (1972); конвенція про 
боротьбу із захопленням заручників (1979); конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом (1997) та 
інші конвенції, які спрямовані проти як тероризму, так і терористичних актів. 
   Успіх боротьби з тероризмом безпосередньо залежить від реального оперативного 
співробітництва між спецслужбами. Провідні країни світу прийшли до усвідомлення того, що 
злочинний світ об'єднався набагато раніше, ніж їх правоохоронні органи, зміцнилося розуміння, що 
тероризм можна перемогти лише спільними зусиллями. Група експертів з транснаціональної 
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організованої злочинності на засіданні в Парижі 12 квітня 1996 прийняла наступні рекомендації: 
держави повинні проаналізувати своє законодавство, що стосується кримінальних злочинів, 
визначити центральний орган, структура якого має відповідати завданням швидкої передачі запитів 
про вчинені і підготовлювані теракти, були засуджені злочинні акти, методи і практика тероризму, 
виражена резолюція, діяти, з метою його викорінення, як на двосторонній основі, так і шляхом 
багатостороннього співробітництва. 

З вищесказаного, очевидно, що для боротьби з цієї загальної загрозою необхідне об'єднання 
зусиль усіх державних та громадських структур, гілок влади, засобів масової інформації. Необхідно 
чітко визначити і назвати джерела і детермінанти терористичних проявів, до числа яких можуть бути 
віднесені: падіння життєвого рівня населення, зниження ступеня соціального захисту, посилення 
соціальної несправедливості, загострення політичної боротьби, зростання націоналізму і сепаратизму, 
недосконалість законодавства тощо. 

Викорінення тероризму – тривалий процес, який передбачає створення необхідних 
об'єктивних і суб'єктивних умов для досягнення цієї мети. При цьому неможливо знищити тероризм 
одними тільки силовими засобами: насильство неминуче породжує насильство. Найбільш важливою 
передумовою ліквідації тероризму є стабілізація економічного та політичного становища в країнах, 
зміцнення демократичних принципів в суспільно-політичному житті. Необхідно сформувати 
нормальне суспільство, в якому різко звузиться соціальна база тероризму. Особливо важливо, щоб у 
державах сформувалися стабільні демократичні політичні системи, механізми цивілізованого 
політичного діалогу та ротації влади. Для витіснення тероризму з життя потрібно вироблення високої 
політичної і правової культури в суспільстві, чітке встановлення правових санкцій за терористичні 
дії. Необхідно створити сприятливі умови для нормального рівномірного розвитку різних етносів, та 
забезпечити реалізацію їх інтересів, щоб запобігти конфліктам на національному грунті. Необхідні 
заходи з посилення охорони кордонів, підвищення контролю за діяльністю зарубіжних організацій, 
щоб максимально знизити можливість імпорту екстремізму з інших країн. 
      Заходи, спрямовані на скорочення безробіття і вирішення назрілих соціально-економічних 
проблем, здатні знизити соціальну напруженість у суспільстві, нейтралізувати головне джерело 
потенційних соціальних ексцесів. Одним з найважливіших напрямків діяльності глав держав має 
стати спільна взаємодія з попередження, локалізації і припинення регіональних сплесків екстремізму, 
так як окремі конфлікти, викликані терористами, можуть стати причиною дестабілізації в інших 
державах. Трагічні результати тероризму, які характеризують це явище нинішньої політики, повинні 
послужити важливим застереженням усім політичним силам про те, що спроби вирішити політико-
економічні та інші проблеми за допомогою насильства не сприяють вирішенню поставлених завдань, 
а навпаки, ведуть до поглиблення і наростання протиріч у суспільстві . 

Загострення глобальних проблем на межі XX і XXI століть стало відмінною рисою сучасного 
етапу розвитку світової спільноти. Вони перетворилися в реалії, багато в чому визначають 
сьогоднішні особливості міжнародних відносин і основні напрями світової політики. Участь у 
міжнародному співробітництві з подолання глобальних проблем слід розглядати як специфічну 
форму продовження внутрішньої політики держави за його межі у світовий геополітичний простір. В 
даний час проблема міжнародного тероризму перетворилася на одну з найгостріших глобальних 
проблем сучасності, пов'язаних зі сферою міжнародних відносин і є сьогодні виключно актуальною. 
Однак єдиного підходу до визначення його змісту, як і тероризму, наука ще не виробила. Аналіз 
визначень міжнародного тероризму, пропонований вітчизняними і зарубіжними вченими, а також 
окремими державними або міжнародними структурами, вказує на розбіжності в думках з приводу 
цього поняття і його змісту. Наприклад, з позицій міжнародного права міжнародний тероризм 
оцінюється як сукупність суспільно-небезпечних у міжнародному масштабі діянь, що тягнуть 
безглузду загибель людей, порушують нормальну дипломатичну діяльність держав та їх 
представників,  ускладнюють здійснення міжнародних контактів і зустрічей, а так само транспортних 
зв'язків між державами. 

Професор І.І. Карпець під  суспільно небезпечним діянням розумів міжнародну або 
внутрішню державну, або що має міжнародний (тобто охоплює дві або більше держави) характер 
організаційну та іншу діяльність, спрямовану на створення спеціальних організацій і груп, для 
здійснення вбивств і замахи на вбивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, переміщення і 
захоплення людей в якості заручників з метою отримання викупу, насильницького позбавлення 
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людини свободи, сполучену з наругою над особистістю, застосуванням тортур, шантажу і т.д. Даний 
злочин супроводжується, як правило, руйнуванням і пограбуванням будівель, житлових приміщень 
та інших об'єктів. [5, 64-98]  
         Г.А. Дробот так визначає специфіку міжнародного тероризму: це, як правило, терористичні дії, 
вжиті громадянами однієї країни проти громадян іншої країни і здійснені на території третіх країн. 

А.А. Попович пропонує наступний варіант визначення міжнародного тероризму: 
міжнародний тероризм є посягання на міжнародний правопорядок, застосування або загроза 
застосування організованого насильства, спрямованого на усунення політичного противника або на 
досягнення інших міжнародно-протиправних цілей шляхом залякування осіб, які не є безпосередніми 
об'єктами нападу. 

На думку Н.С. Бєглової, міжнародний тероризм – це не якийсь особливий вид тероризму, а 
продовження внутрішнього тероризму, що виходить за межі кордонів тієї чи іншої держави. Як ми 
бачимо, що ці визначення не однозначні. Деякі дослідники наполягають на формуванні визначення 
міжнародного тероризму, як необхідного орієнтира для вирішення міжнародних політичних і 
правових проблем, і так само створення цілісної системи протидії тероризму. 

Ефективне і всебічне співробітництво держав у цій області можливе тільки за умови 
домовленості щодо розгорнутого визначення міжнародного тероризму. Про це ж неодноразово 
згадувалося в міжнародних актах, що носять антитерористичну тематику. Однак сьогодні зв'язок 
міжнародного політичного тероризму із злочинним світом очевидний, що часом не представляється 
можливим відрізнити одного від іншого. У першу чергу це, звичайно, пов'язано з фінансовими 
можливостями сучасної міжнародної злочинності. Незаконна торгівля наркотиками, зброєю та 
іншими дорогими нелегальними товарами, дуже часто опиняється в числі головних джерел 
фінансування терористичних організацій. Одночасно злочинний світ виявляється головним 
постачальником потенційних членів терористичних угруповань, як правило, безпосередніх 
виконавців терористичних актів: суїцидних атак, вибухів, піратських нальотів і т.д. 
             Терористичні організації повною мірою використовують новітні розробки в області озброєнь, 
спецматеріалов, обладнання та засобів зв'язку. Це різко відрізняє їх від терористів минулих часів, 
коли озброєння і оснащення терориста не витримували ніякого порівняння з тими ж засобами які 
протистоять їм в органах державної безпеки. Сьогодні багато терористичних організацій мають 
можливості використовувати новітні, часом секретні засоби озброєння або зв'язку, при чому далеко 
не завжди вони здобуті незаконним шляхом. Терористичні організації завжди користувалися 
підтримкою з боку країн ворожих держав, обраних в якості об'єкта терористичних актів. 
          Однак в умовах глобалізації ситуація в цій сфері докорінно відрізняється від того, що було 
раннє. По-перше, існує цілий ряд глобальних і регіональних договорів і конвенцій про відмову 
підтримувати, фінансувати або приховувати терористів на своїй території. Тим не менш, багато 
держав в залежності від політичної кон'юнктури або дивляться крізь пальці на діяльність 
міжнародних терористів, або вважають за краще замовчувати факт свого прямого потурання 
терористичним угрупованням. 
           Ця трансформація обумовлена, на нашому думку, такими причинами: 
           По-перше, міжнародний тероризм, на жаль, отримує все більш широке поширення в 
планетарному масштабі. Він проявляється як у регіонах традиційних міжнародних конфліктів 
(наприклад, Близький Схід, Південна Азія), так і від цього небезпечного явища виявилися не 
застраховані і найбільш розвинені і благополучні держави (зокрема США і Західна Європа). 
         По-друге, міжнародний тероризм являє собою серйозну загрозу для безпеки окремих держав і 
всього світового співтовариства в цілому. Щорічно в світі здійснюються сотні актів міжнародного 
тероризму, а скорботний рахунок їхніх жертв становить тисячі вбитих і покалічених людей. 
           По-третє, для боротьби з міжнародним тероризмом мало зусиль однієї великої держави або 
навіть групи високорозвинених держав. Подолання міжнародного тероризму, як глобальної проблеми 
вимагає колективних зусиль більшості держав і народів на нашій планеті, всього світового 
співтовариства. 
          У наш час мова йде не тільки про здатність окремих держав, а й усього світового 
співтовариства знайти адекватні відповіді на глобальні виклики його майбутньому. У цьому 
представляється особливо важливим, визначити значення як загальнолюдської проблематики в 
цілому, так і окремих глобальних проблем для перспектив розвитку світової спільноти. 
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Боротьба з тероризмом потребує комплексного підходу, в якому повинні бути присутніми 
заходи економічного, соціального, політичного і, зрозуміло, спеціального характеру. Ясно так само, 
це довготривала програма і її реалізація залежить від багатьох параметрів. Але першочергові заходи 
повинні включати в себе: розробку концепції антитерористичної боротьби в сучасних умовах; 
всебічну взаємодію спецслужб і сил правопорядку в цій боротьбі на міжнародному рівні; створення 
єдиної інформаційної системи з питань антитерористичної боротьби і здійснення аналітичної роботи 
щодо забезпечення боротьби з тероризмом; посилення правових наслідків для осіб, пов'язаних в тій 
чи іншій формі з терористичною діяльністю; створення єдиного контр терористичного простору. 
Реалізація цих заходів дозволить нам вирішити багато проблем у боротьбі як з міжнародним 
тероризмом, так і з тероризмом в цілому. 

Для ефективної протидії міжнародного тероризму і тероризму в цілому, необхідно в 
дослідженні підходів цих понять дійти однозначного загального визначення, яке, по-перше, 
допоможе вирішити найважливіші міжнародні, політичні та правові проблеми, по-друге, послужить 
основою створення системи заходів з протидії міжнародному тероризму, так і тероризму в цілому, 
по-третє, дозволить виділити сутнісні ознаки конкретних видів діяльності, яка, на думку міжнародної 
спільноти, вважається протиправною і розглядається як поведінка терористичного характеру, по-
четверте, сприятиме розмежуванню міжнародного тероризму і національно-визвольного руху і т.д. 
Для подальшого розвитку протидії як міжнародному тероризму, так і тероризму в цілому необхідна 
розробка і реалізація комплексної програми, що включає політичний, соціальний, економічний, 
правовий, ідеологічний та інші аспекти. У ній повинні неодмінно бути враховані інтереси населення, 
проблеми і конфліктний потенціал тероризму в усьому світі. Потрібні так само взаємодія та 
координація всіх сил суспільства зацікавлених у вирішенні цієї актуальної проблеми. 
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SUMMARY 

 
Relevance of the study of the problem lies in the fact that terrorism has become one of the global 

problems of mankind and is a serious challenge for both the global and national security currently; there is a 
tendency to expand the scope and geography of terrorist activities. An increasing number of terrorist acts 
motivated by political confrontation of forces, as well as on the basis of inter-ethnic and inter-confessional 
conflicts. Splice with organized crime groups, including the global scale and with such kinds of illegal and 
immoral acts like drug trafficking, prostitution, corruption, human trafficking, slavery, the organization of 
extremist groups of armed gangs, arms trafficking, laundering of proceeds of crime, terrorist crimes 
becoming more sophisticated and violent, and humanity - all more vulnerable. 
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Н.М. ФРОЛОВА 
 

СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ ФЕНОМЕНА МОВИ 
 

Останнім часом в соціально-філософській думці спостерігається посилення уваги до проблем 
мови, які більшою мірою, ніж інші соціальні питання, реагують на вимоги глобалізованого 
суспільства. Значний інтерес у цьому контексті становить думка про те, що при всьому різноманітті 
форм комунікації, які функціонують у людському соціумі, домінантну роль відіграє мова. Більше 
того, вона є найважливішою сферою, в якій знаходить відображення життєдіяльність людини. 
Соціально-філософська парадигма мови вирізняється співвідношенням філософії, лінгвістики, 
риторики, тобто цілого комплексу наук, що формують основні параметри її науково-дослідницької 
діяльності. Панівною в цьому комплексі є соціально-філософська думка, яка все частіше фокусує 
«погляд» на феномені мови. Останній є атрибутом соціального буття взагалі й людського зокрема, 
тому що велике його значення для процесів створення й відтворення людського життя, а саме сфер 
освіти, спілкування, пізнання, виховання, дозвілля. Актуальність цієї теми зумовлюється не тільки 
потребами суспільства у вивченні й теоретизації цього соціального феномена, але й тими 
практичними трансформаціями, які відбуваються в мовному просторі. 

Слід зазначити, що в рамках соціально-філософської теорії вивчення особливостей соціально-
філософського аналізу феномена мови має свої традиції, які знайшли відображення в працях 
Аристотеля [1], Д. Скотта [3], Л. Вітгенштейна [4], Г. Гердера [5], Т. Гоббса [6], Р. Карнапа [7], 
С. К’єркегора [8], М. Лазаревої [9], Дж. Локка [10], В. Оккама [11], Платона [12], О. Подольської 
[13], Г. Фреге [14], Ж. Шмельової [15], Е. Сепіра [16], Б. Уорфа [16] та багатьох інших. Отже, різні 
аспекти досліджуваної теми в тому чи іншому контексті отримали певне висвітлення в соціально-
філософській літературі. Але плинність соціального спонукає до нового розгляду феномена мови в 
соціально-філософській думці. 

Метою пропонованої статті є дослідження специфіки соціально-філософського аналізу 
феномена мови. 

Розглядаючи специфіку соціально-філософського аналізу феномена мови, можна сфокусувати 
увагу на такому абстрактному питанні: чи можна вважати мову, яку ми використовуємо, основним 
фактором подолання розриву між реальністю і її правильним описом? Від Платона до наших днів 
більшість філософів, навіть прихильно ставлячись до тієї чи іншої мови, імпліцитно спростовують 
таку роль мови. Але численні лінгвістичні філософи більш експліцитно, беручи до уваги авторитет 
мови, відповідають ствердно. 

На думку сучасного російського філософа Шмельової Ж., специфіка соціально-філософського 
аналізу проблеми мови може бути виражена в низці переходів від сприйняття окремих складових 
мови до її цілісного уявлення. Мова як складний соціокультурний феномен, притаманний людині від 
природи, включає дві форми розвитку. З одного боку, еволюційну, у вигляді лінійної послідовності 
кумуляції (накопичення) атрибутів мови, домінувальною в якій виявляється кореляція з 
комунікативною сутністю мови. З іншого боку, революційну, у вигляді нелінійної, стрибкової 
експлікації інтенсивних і екстенсивних ознак мови, домінувальною в якій виявляється кореляція з 
інформаційною сутністю мови [15]. 

Нам здається, що за межами філософії та інших галузей теоретичного знання немає потреби 
багато говорити про мову, оскільки там існує порівняно незначна розбіжність у думках про те, як її 
застосовувати. Усередині філософії головні суперечки виникають через питання про вплив мови, а 
отже й багато полеміки про те, як використовувати її. До тих пір, доки ця розбіжність зберігається і 
всеохоплююче впливає на філософську практику, мова буде вимагати постійної уваги. Коли і якщо 
філософи досягнуть консенсусу щодо важливості мови, такої потреби більше не буде. 

Необхідно звернути увагу на те, що лінгвістичні труднощі філософів виникають не через те, 
що вони думають більш абстрактно, ніж інші люди, а передусім через те, що вони міркують більше 
про складні проблеми, які носять глибинний характер,  коріння яких знаходиться так глибоко в нас, 
що вони формують нашу мову, і їх значимість така ж вагома, як і важливість самої мови. 

Очевидно, що мова служить засобом спілкування як у філософії, так і в інших галузях, і вона 
є принципово важливим інструментом для особистих розмірковувань. Зрозуміло, мова може бути 
об'єктом філософської або наукової критики, як історія, право, життя, еволюція або галактика.  
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Слід зауважити, що історія взаємозв'язків між філософією і лінгвістикою є настільки 
проникною, що будь-яка спроба розмежувати ці дві наукові галузі з точністю виявляється як 
необхідною, так і неможливою. Мова завжди залишалась привабливою сферою і захопливою темою 
для філософів. В історії філософської думки дослідження феномена мови практично неможливо 
відокремити від історії логіки і взагалі від всієї історії філософії. Всі видатні філософи й відомі 
філософські школи мають те або інше вчення про взаємозв'язок між мисленням і мовою, мовою і 
світом.  

Характерно, що визначальні дослідження взаємодії філософії і мови сягають давньогрецької 
філософської епохи. Довготривале протистояння Платона з софістами є типовим прикладом цього 
явища. Платон виступає проти софістів, тому що вони досить компетентно використовують свої 
вміння перекручувати мову у власних інтересах задля того, щоб заробити гроші. Він лютує через те, 
що бачить, яку небезпеку й загрозу становить софістика для справжнього спілкування й життя в 
суспільстві. До Платона софісти систематично мають справу з мовними та граматичними 
проблемами. На відміну від Платона, їх не цікавлять проблеми мови для теоретичних цілей. Вони 
мають більш нагальні завдання: навчити говорити заради певних політичних успіхів і задля 
отримання перемоги на судових засіданнях. Мова є нагальним інструментом політичної боротьби в 
Афінах 5-го століття. Окрім цього, мова стає знаряддям для досягнення певних конкретних і 
практичних цілей. Софісти вважають, що потрібно маніпулювати мовою задля власної переваги, 
якщо така людина відчуває себе здатною досягнути своєї мети. Для посилення цієї мети софісти 
започатковують нову галузь знань, що називається риторикою. В результаті майстерного володіння 
риторикою вони взмозі зробити слабкіший аргумент більш сильним, перетворювати щось добре на 
погане й трансформувати чорне в біле [12]. 

Звертає на себе увагу той факт, що в діалозі «Кратил» Платон розглядає інший аспект мови: 
питання про те, чи детерміновані імена речей умовою чи природою. В цьому випадку його аналіз 
мови звертається до проблеми термінології. Він піддає критиці умовність, оскільки це призводить до 
дивного наслідку, що все може бути умовно позначене будь-яким ім'ям. Отже, вона не може 
пояснювати правильне або неправильне застосування імені. Платон стверджує, що існує природна 
правильність імен. Щоб довести це, він вказує на те, що складні слова і словосполучення мають ряд 
правильностей. Він також визнає, що примітивні імена мають природну правильність, оскільки кожна 
фонема являє собою основну ідею або думку [12].  

У той час як Платон займається значенням, Аристотель у своїх філософських дослідженнях 
мови свою зацікавленість наближає до питань логіки та категорій. Він розділяє всі речі на видові й 
родові категорії, визнаючи, що значення предиката створене через абстракцію подібностей між 
різними окремими речами (Wikipedia, 2012).  

У свою чергу стоїки, зі своїми філософськими поглядами на феномен мови, роблять важливий 
внесок в аналіз граматики, виділивши п'ять частин мови: іменники, дієслова, апелятиви (імена або 
епітети), сполучники та артиклі. Вони також розробляють складне вчення про лектон, який 
пов'язаний з кожним мовним знаком, але відрізняється як від самого знака, так і від речі, з якою він 
співвідноситься. Цей лектон був значенням (або смислом) кожного терміна. Лектон речення – це те, 
що ми б тепер назвали твердженням. Тільки твердження розглядаються «носіями істини» («truth-
bearers») або «транспортним засобом істини»  («truth-vehicles») (тобто, тільки їх можна назвати 
«істиними» або «хибними»), а речення постають лише їх засобами вираження (Wikipedia, 2012). 

Необхідно зазначити, що середньовічні філософи занадто зацікавлені тонкощами мови і її 
використанням. Цей інтерес пов'язаний із необхідністю перекладу грецьких текстів латиною. Крім 
того, схоласти Середньовічного періоду, такі як В. Оккам і Д. Скотт, вважають логіку наукою про 
мову (scientia sermocinalis) [11; 3].  

Наступними здобутками ми завдячуємо філософу 17 століття Дж. Локку. У нього була 
подвійна концепція мови, яка узгоджується із тогочасними філософськими точками зору на мову як 
необхідну, але небезпечну зручність. Мова потрібна, за Локком, оскільки вона служить засобом для 
справжнього спілкування між людьми. Але вона може стати небезпечною через неправильне 
вживання. Він, як і Платон, прагне довести, що тільки адекватна або правильно сформована мова 
може бути засобом спілкування. Дж. Локк вважає, що бажання знати реальність – це основа 
комунікації. Ми розуміємо, що завжди існує можливість говорити неправду, але Локк стверджує, що 
неправда не формує комунікацію, оскільки вона означає заперечення реальності. Стверджувати 
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неправду – це порушувати рівноправність в суспільстві, оскільки обман людини свідчить про 
наявність імпліцитного  припущення, що він або вона не гідні знати правду. Ця ідея багато в чому  
пояснює, чому Дж. Локк, як і Платон, засуджує софістику [10].  

На нашу думку, важливим чинником можна вважати той факт, що життя в людському 
суспільстві – це життя з мовою, і за допомогою мови люди обмінюються інформацією один з одним. 
Розуміння мови, таким чином, необхідне для розуміння людського суспільства. І це незамінний 
інструмент для державного будівництва й реконструкції. Ми говоримо про численні питання, 
ситуації сьогодення, свідками яких ми не є, а також про події минулих років, щодо яких ми, можливо, 
не маємо безпосереднього досвіду, чи про майбутнє, яке ми, можливо, ніколи не відчуватимемо. Ось 
чому П. Бергер і Т. Лукман [2] стверджують, що мова здатна стати об'єктивним сховищем величезної 
сукупності знань і досвіду, який може зберігатися в часі й передаватися від одного покоління до 
іншого. Саме у зв'язку з цим загальним уявленням Локка про мову як зв'язок соціуму не можна 
ігнорувати. 

Зазначимо також, що на початку 19-го століття датський філософ Серен К'єркегор наполягає 
на тому, що мова повинна грати більш важливу роль у Західній філософії. Він стверджує, що 
філософія не є достатньою мірою орієнтованою на роль мови в пізнанні і що в майбутньому 
філософія повинна розвиватися з свідомим акцентом на мові [8]. Отже, мова починає грати 
центральну роль у Західній філософії кінця 19-го століття. Філософський аналіз феномена мови потім 
стає настільки всеохоплюючим, що часом в межах аналітичної філософії філософія загалом 
розуміється як філософія мови. У 20-му столітті феномен мови стає ще більш центральною темою в 
найрізноманітніших традиціях філософії. Поняття «лінгвістичний поворот» використовується для 
опису того важливого значення, яке сучасні філософи надають мові.  

Тут доцільно згадати про те, що задовго до Г. Фреге вважалося звичайною справою, що мова 
– це необхідний засіб вираження й поширення людської думки. В Новий час Томасом Гоббсом та 
Джоном Локком були визначені дві основні характеристики використання мови стосовно думки: по-
перше, вона використовується для сприяння розвитку пам'яті або повідомлення та запису власних 
думок; і по-друге, вона застосовується як необхідний засіб висловлювання власних думок іншим 
людям [6, 10]. Все це відбувалося незадовго до останніх  десятиліть 19-го століття, коли, нарешті,  
філософський метод почали сприймати як корінне дослідження мови («лінгвістичний поворот»), яке 
покликане було найкращим чином впоратися з онтологічними або концептуальними проблемами, і Г. 
Фреге розглядався як один із перших і найбільш передових мислителів в цьому відношенні. Варто 
відзначити, що для Фреге це теж було якраз розуміння того, що думка людини залежить, в певному 
сенсі, від мови, або від символів загалом, і це змушувало його аналізувати роботу мови задля 
дослідження логічної структури думки.  

Однак не слід забувати, що мова сама по собі ніколи не була головним об'єктом 
філософського інтересу. Слід також враховувати, що найбільш загальні філософські питання, над 
якими міркували філософи, були пов'язані з характером мислення загалом, його стосунком до логіки, 
до істини, до мови, а також до об'єктів. Неважко помітити, що надалі інтерес до мовної проблематики 
в філософії ґрунтується на твердому переконанні, що мова є необхідною для людської думки. 

Важливо підкреслити, що філософія як наука по суті базується на мові. Багато зусиль було 
докладено людством у пошуки сутності взаємовідносин між цими двома галузями. Прихильники 
кожної дисципліни незмінно потрапляли під вплив інших. Як правило, досить важко відрізнити 
філософа і лінгвіста. «Лінгвістичний поворот» був дійсно рішучим переломом у цьому зв'язку 
філософії і мови та їх послідовників. 

Це дає можливість стверджувати, що науковці починають розуміти цінність феномена мови в 
галузі філософії починаючи з початку 20-го століття. Вона не розглядається більше лише як просто 
спосіб вираження себе і, таким чином, спосіб висловлення філософської ідеї. Ця сфера філософського 
знання, до якої увійшли практично всі дисципліни, відтепер повністю залежить від терміна «мова». 
Це той період часу, коли мислителі почали цінувати роль лінгвістичних знань у філософії як 
дисципліні. Це той час, коли філософи, нарешті, визнають, що людське сприйняття може бути 
виражене за допомогою мови. Таким чином, їх першочерговою метою стає розуміння того, що являє 
собою феномен мови. 

Говорячи про це, слід згадати, що Г. Фреге, Дж. Остін, Б. Рассел і Л. Вітгенштейн є тими 
філософами, які поділяють цю думку. Вони беруть на себе ініціативу зрозуміти мову і перестати 
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розглядати її як несуттєву [14, 4]. З часом через цю обставину змінюється й проблематика досліджень 
філософів. Філософи починають звертати увагу на мову, якою вони користуються, щоб відповісти на 
головні філософські питання. 

Примітно, що в цей період під впливом нових уявлень суттєво змінюється й предметне поле 
філософії. Філософські концепції виражаються більш прямо й безпосередньо, на відміну від 
колишніх часів, коли вони було невизначеними й абстрактними. Це сприяло наближенню, розумінню  
звичайними людьми філософської проблематики. За словами Г. Гердера, мова визначає межі та 
принципи всього людського пізнання [5] . 

Таким чином, є очевидним, що філософські дослідження відіграють величезну роль у галузі 
лінгвістики. Лінгвістика значною мірою спирається на пошук значення й розуміння його. Цю 
подвійну роль часто відіграє семантика. Після того, як стільки багато було сказано про 
«лінгвістичний поворот», лінгвісти, в свою чергу, починають проявляти інтерес до філософії та її 
підрозділів. Л. Вітгенштейн, який займався аналізом значення й тим самим заклав основи для 
проведення інших досліджень, стверджує: «Для великого класу випадків, хоча й не для всіх – у яких 
ми використовуємо слово «значення», воно може бути визначене таким чином: значення слова є його 
вживання у мові» [4]. 

Проаналізувавши все зазначене, можна зробити висновок, що специфіка соціально-
філософського аналізу феномена мови полягає в його цілісному сприйнятті та розумінні цінності 
цього феномена. Мова є атрибутом соціального  буття, необхідною умовою для формування думки. 
Безсумнівно,  філософські та лінгвістичні категорії настільки переплетені, що виявляються 
нероздільними. Як соціально-філософські, так і лінгвістичні теорії мають вирішальне значення для 
історії вивчення мови, адже свідчать про особливий стосунок граматичних категорій до вирішення 
проблеми вищого Буття в філософії та про неможливість розподілу логіки і граматики в наукових 
працях лінгвістів. Отже, є очевидним, що характеристика соціально-філософських аспектів феномена 
мови є перспективним напрямом подальшого вивчення даної проблематики. 
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SUMMARY 

 
The specific character of socio-philosophical analysis of language is investigated in this article. The 

author of the article seeks to ascertain that socio-philosophical theories are of crucial importance for the 
history of studies of the language. 

 
І.А. САЙТАРЛИ 

 
СИНХРОННИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ  
У КОНТЕКСТІ АЗІЙСЬКОЇ КОРПОРАТИВНОСТІ 

 
Статтю присвячено осмисленню специфіки сучасної соціальної культури на прикладі 

співвідношення ісламської, азійської та європейської соціокультурної традицій. 
Несумісність декотрих нормативних культур у сучасному соціокультурному просторі є однією 

із актуальних тематик постмодерної філософії культури, особливо у контексті питання співвідношення 
ціннісних систем та соціальної структури. Експресивно-артикульована  манера, у якій непримиримі 
адепти «лібертарного» світогляду атакують потестарні технології , перетворилася на стару, «гарну» 
традицію. Справді, чи можливе примирення «західних» цінностей із тими соціокультурними 
практиками, які і по сьогодення  практикують «надписи по живій плоті» з їх театральними, майже  
некрофільськими надмірностями? Чи не наражається у цьому місці західноєвропейська толерантність 
на самозаперечення – «історичний горизонт» (Гайдегер) суб’єктивістської інтерпретації? 

Постмодерністська позиція щодо пояснення засад «кривавих технологій витіснення бажання» 
давно відома: в умовах відсутності високорозвиненої економіки індустріального типу інший – 
цивілізований спосіб зберігати соціальну рівновагу,  що не принижує людської гідності та не порушує 
вимог елементарної людяності, є не можливим у принципі. Так, на початку ХХІ ісламський радикалізм 
демонструє свою палку прихильність середньовічним законам шаріату, які знаходять, як не 
парадоксально це виглядає, підтримку з боку арабського населення. Красномовним прикладом 
жорстокої пенітенціарної системи, а разом із нею потестарної соціокультури у сучасному світі є 
Саудівська Аравія. Список злочинів, за які тут карають смертю не потребує коментарів. При чому 
перше місце у переліку заборонених речей займають злочини сексуального характеру: подружня зрада, 
перелюбство, гомосексуалізм, проституція, зґвалтування, сексуальні збочення, віровідступництво, 
богохульство, чаклунство, розбійництво, крадіжка автомобіля, наркоторгівля,  протиправне вторгнення 
до помешкання, убивство, тероризм та ін. Повна криміналізація статевих стосунків між дорослими 
людьми, опосередкована смертною карою, є ще одним доказом на користь рахівської теорії танатосу.   

Поряд з опозиційною європейській традиції «ісламською» соціокультурою у синхронному 
контексті є азійській патерналістичний колективізм. Втім, патерналістичний колективізм або 
корпоративність є не так  полярною, як нейтральною моделлю у відношенні гуманістичних інтенцій 
пізньої стадії західноєвропейського індивідуалізму. Японія визнана як одна із найрозвиненіших 
постіндустріальних країн світу. Чи не є вона виключенням постмодерністської формули: 
перевиробництво товарів та послуг дорівнює згубній стадії індивідуалізму – «гедоністичному 
нарцисизму»? 

 Корпоративний дух у Японії настільки потужний, що дозволяє їй не тільки підтримувати 
високий рівень продуктивності, а й застосовувати  «комунітаризм» (корпоративність) як 
альтернативний механізм соціального примусу, що вочевидь протистоять східній –  потестарній 
репресії та європейському споживацтву. Можна скільки завгодно говорити про визначальний вплив 
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особливої ментальності тієї чи іншої нації, народу або архаїчних релігійних цінностей на розвиток 
продуктивних сил і виробничих відносин. І така позиція є обґрунтовано, отже цілковито слушною. 
Постулат про початкову роль релігійного світогляду, має вирішальне значення у сучасній соціології 
культури та соціальній теорії, і постає настільки переконливим, що майже не викликає сумнівів. 
Достатньо пригадати порівняльний аналіз контрастних культур,  який був запропонований М. 
Вебером, С. Гантінгтоном або Ф. Фукуямою. Між тим, спробуємо проаналізувати джерела та 
історичний розвиток японського корпоративного капіталізму у його загальних рисах, тобто розглянути 
японську соціальну культуру з точки зору економічних чинників, які, ймовірно, також зумовили 
особливості даної соціокультурної моделі, стержневою основою якої є колективний патерналізм. 
Вагомих причин відданості старим колективістським або корпоративним традиціям з боку японського 
суспільства декілька. Це, по-перше, аристократичне, отже «фаміліальне» походження японської 
банківської системи (фінансово-кредитного капіталізму), а по-друге, державна протекціоністська 
політика у галузі промислового капіталізму, що також у декотрій мірі вплинуло на зміцнення духу 
колективізму. 

 Про «фаміліальну» ґенезу японського капіталізму, наприклад, зауважуватиме вищезгаданий 
Фукуяма у контексті здійсненого ним порівняльного аналізу систем економічної організації Японії та 
Америки. Втім, Фукуяма постійно нівелюватиме цей історичний факт, намагаючись довести, що і 
японське, й американське суспільства дуже швидко переорієнтуються із родинних у корпоративні 
культури із потужним впливом духу колективного професіоналізму на противагу феодальним 
кровноспорідненим зв’язкам  (для американського соціолога диференціація «східного» колективізму 
на два типи, тобто на корпоративний та сімейний («фаміліальний) є принциповою, оскільки, на його 
глибоке переконання, лише корпоративний колективізм здатен призвести до високого рівня як 
економічного,  так і соціального добробуту: «Якщо порівняти економічні структури Японії та США, то 
знайдеться ціла низка спільних рис. В обох країнах домінують крупні корпорації, які лише в окремих 
випадках належать державі або, які субсидуються нею. В обох країнах сімейні підприємства почали 
трансформацію убік професійно-організованих та управлінських корпорацій на порівняно ранньому 
етапі розвитку – у США на початку 1830 році,  у Японії в останні десятиліття ХІХ ст. Хоча і в США, і в 
Японії останнім часом підпорою декотрих важливих галузей економіки є дрібний та здебільше 
сімейний бізнес, все ж таки переважна більшість  населення працює у великих акціонерних компаніях   
відкритого типу, які знаходяться у власності багатьох людей» [1, с.91]. Однак, знаходячи в 
американській культурі прояв корпоративного або соціального капіталу – здатності до узгодженої 
колективної взаємодії заради спільного інтересу, яка ґрунтується на високому ступені  довіри між 
членами єдиного колективу, та протиставляючи її чистому індивідуалізму, або «фаміліалізму», 
Фукуяма ще на початку свого дослідження наголошує на кризі корпоративної культури у сучасній 
Америці. Зокрема він зауважує, що зараз США перетворюються на ту країну індивідуалізму, якою 
американці її завжди і вважали: ліберальний режим паритету прав особистості у своєму розширені та 
розмножені самої кількості таких прав рухається до своєї логічної межі, і в Америці практично не 
залишилося жодного співтовариства, чий би авторитет не був би поставлений цим розширенням під 
питання. Зниження рівня довіри та ступеню соціалізованості в США відслідковується майже у всіх 
змінах, які відбулися з країною останнім часом: у зростанні кількості насильницьких злочинів та 
громадянських позовів, у руйнації традиційної структури родини, у занепаді безлічі співтовариств 
«середньої ланки» (місцевих, церковних, професійних, клубних, благочинних), наостанок у широко 
поширеному серед американців відчутті, що жоден духовний інтерес їх більше не пов’язує між собою.          

Дійсно, наприкінці XIX Японія потерпала від потужної нестачі капіталу. Проте на відміну від 
промислових країн західної Європи, тут спостерігався слабкий ентузіазм у підприємницькій діяльності. 
Існуючі потужні капітали старих торгівельно-лихварських «сімей» неохоче вливаються у сферу 
промислового виробництва, звикнувши до паразитарної форми існування за рахунок експлуатації 
селянства. Японська буржуазія надає перевагу обігу капіталу у сфері кредиту. Наприклад, у 1883 р. 
обсяг кредитного капіталу у Японії складав 75 млн. ієн, торгового — 36 млн. ієн, а промисловості — 
лише 15 млн. ієн. Капітали старих аристократичних об’єднань та «вчорашніх» феодалів складатимуть 
основу далеко не промислового, а банківського капіталу країни, утворивши, таким чином, мережу 
«національних банків». Відомо, що до 1879 року їх число складало вже 153, причому 75% капіталу 
належало аристократії. Природно, що в умовах економічної гегемонії дворянства ліберальна ідеологія 
– ідеологія прав особистості незалежно від станової чи корпоративної належності зустріла  потужний 
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супротив. Задля того, щоб консервативним місцевим підприємцям продемонструвати приклад 
капіталістичного господарювання, а також налагодити власне виробництво імпортованих товарів  
заради порятунку валютних резервів Японії, держава ініціює будівництво великих підприємств, 
заохочуючи до цієї справи іноземних інвесторів. Зокрема, англійському капіталу було надано концесії 
на добування вугілля. Будівництво залізних доріг також розпочалося за допомогою іноземних позик. 
Японська держава самостійно розпочинає будівництво мережі «взірцевих підприємств» у 
суднобудівельній, скляній, суконній та шовкомотальній галузях виробництва. Однак пізніше 
виявляється, що урядові не вистачає коштів для створення цілих галузей господарства в широких 
масштабах. Щодо причин економічної кризи тогочасної Японії  приєдналася також низька 
платоспроможність японського населення. Таким чином, на початку становлення великої 
промисловості в Японії протекціоністська політика держави щодо розвитку промислової економіки 
себе не виправдала. Усі «взірцеві підприємства» стали збитковими, що змусило державу вдатися до 
заходу інфляції. Основна маса підприємств належала поміщикам, дрібній та середній буржуазії. Якщо 
відбувалося будівництво підприємств, то будували насамперед текстильні підприємства – 
підприємства  для переробки сільськогосподарської сировини.  

Однак, якщо в одних галузях, наприклад, у бавовняній промисловості спостерігалася справжня 
революція, то інші галузі виробництва залишалися заснованими на ручній праці. Їх зростання було 
зумовлене вкрай дешевою робочою силою. Окрім того, неабиякого поширення набуло так назване 
«учнівство», тобто на мануфактуру віддавали маленьку дитину, яка перших 5—7 років взагалі не 
отримувала ніякої зарплати. Таке виробництво могло існувати лише за рахунок постійного притоку 
робочої сили з сільської місцевості, що привносило у міське середовище консервативні патріархальні 
установки. Зрозуміло, що в умовах панування на підприємствах властивої селянам витримки та духу 
беззастережної покори, а також унаслідок відсутності повноцінного пролетарського класу, визвольні 
ідеологічні рухи, притаманні західноєвропейським капіталістичним країнам, навряд чи могли 
сформуватися. У 1913-1914 рр. японська промисловість давала лише 40% від національного прибутку, 
отже Японія продовжувала залишатися аграрно-промисловою країною. 

 Однак, історичне домінування корпоративного права в азійських країнах навряд чи можна 
розглядати як суперечність гуманістичній установці: сьогодні корпоративна соціокультурна модель 
Японії гарантує забезпечення прав особистості за рахунок потужної колективної підтримки та 
співпраці. Таку форму соціальної організації, тобто соціальної культури у широкому сенсі, Парсонс, 
наприклад, визначатиме як «партикуляристськи-професійну модель», у відповідності до якої зусилля 
окремої особистості отримують визнання лише тоді, коли вони докладаються колективно.  

У європейській соціокультурній думці поширена підкреслено негативна оцінка корпоративних 
культур, оскільки вони нібито великою мірою обмежують особистісну свободу людини, позбавляючи 
її можливості самореалізації. Зрозуміло, що така позиція засвідчує усталену європоцентристську 
звичку розглядати іншу систему цінностей як «недорозвинену». Проте справжній науковий підхід 
вимагає дотримання принципу об’єктивності. Окрім того, попри набридливу критику, можна 
спробувати виокремити і переваги азійської корпоративності, особливо на фоні інволюції 
європейського гуманізму, який, перетворившись на суцільний споживацький нарцисизм, загнав себе у 
повну безвихідь. 

Візьмемо, наприклад, задеклароване європейським лібералізмом право кожної людини на 
працю (стаття 23 «Загальної декларації прав людини»). Відомо, що на відміну від західних країн та 
США, у Японії панує система «довічної зайнятості» (ненко), зумовлена високим рівнем колективної 
солідарності, а також високим ступенем взаємних моральних зобов’язань. Так, вищезгаданий експерт у 
галузі сучасної соціології культури Фукуяма зауважує, що у першу чергу взаємні моральні обов’язки  
дають про себе знати на ринку праці та у відносинах, які встановлюються між співробітниками 
японських фірм та менеджерів. У Китаї, наприклад, службовці, котрі не пов’язані родинними зв’язками 
зазвичай швидко полишають один і той самий бізнес. Вони охоче звільняються, сподіваючись 
заробити власний капітал та відкрити свою справу. Тоді як між службовцем-новачком великої 
японської компанії та її керівництвом від початку встановлюється «негласна згода» про те, що 
«керівник не буде вдаватися до звільнення, а службовець, зі свого боку, не буде намагатися шукати 
деінде кращу або більш прибуткову роботу» [1, с.309]. Для того, щоб розкрити зміст системи 
«довічного найму» у Японії, Фукуяма змальовує типовий випадок функціонування такої системи: 
«Коли наприкінці 1980-их луснув японський економічний «міхур», а в 1992-1993 роках розпочалося 
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зниження темпів зростання, ці події, разом із проблемою ієни, потужним чином вплинуло на систему 
довічної зайнятості. Реакція японських компаній, які намагалися знизити витрати і водночас зберегти 
своє реноме, була різною. Вони переводили своїх співробітників на роботу до іншої сфери діяльності, 
або на нижчу посаду, працевлаштовуючи їх в дочірні компанії «другого ярусу», зрізали премії, 
змушували рано іти не пенсію або шукати заробітку деінде (зберігаючи співробітників у платіжних 
відомостях, проте, по суті, залишаючи їх без роботи…). Як би там не було, система довічного найму не 
дозволяє японським бізнесменам з метою підвищення продуктивності вдатися до такого скорочення 
(«перепланування»), котре в американському випадку зводилося б до поголівного звільнення і продажу 
цілих підприємств новим господарям» [1, с.319].  

У сприятливих економічних умовах, японські компанії буквально опікають своїх 
співробітників. Відданість робітників своїм роботодавцям винагороджується цими роботодавцями 
повною мірою: «Гарно відомо, яку патерналістську позицію японські роботодавці займають щодо 
особистого життя своїх службовців. Керівник має відвідувати весілля та похорони своїх підлеглих, а 
іноді навіть виступати у ролі свата. Він частіше, ніж китайський керівник, надає поради робітнику з 
фінансових питань і частіше допомагає йому у випадку хвороби чи смерті кого-небудь у його 
родині…. Опитування суспільної думки свідчить про згоду переважної більшості японців з 
твердженням, що «гарний керівник ставиться до своїх співпрацівників, як батько до своїх дітей» [1, 
с.313]. 

 На перший погляд, корпоративно-патерналістський тип соціальної організації японського 
суспільства жорстко обмежує індивідуальну свободу. Між тим, така форма суспільного контролю – 
контролю за допомогою згуртованої спільноти протистоїть індивідуальному падінню у прірву пустого 
«нарцисизму», де людина постає у суцільній самоті. Така соціокультурна модель як корпоративізм, 
ймовірно, є продуктом «виживання» економік в межах гострої конкурентної боротьби, яка сприяє 
зміцненню «добровільних асоціацій» або так званих професійних груп. Чи зумовлений колективізм 
релігійною традицією – «неймовірною роллю культури у створенні економічного суспільства» 
(Фукуяма), чи він є наслідком гострої конкурентної боротьби в умовах світової ліберальної економіки, 
у будь-якому випадку (Японії, наприклад,  довелося мобілізувати саме «соціальний капітал», 
сформувати суспільство професіоналів у першу чергу через відсутність інших ресурсів), його 
економічна та соціальна доцільність поза сумнівами. Сьогодні чи не єдиним соціальним референтом 
етичних принципів, а також готовності членів співтовариств гребувати особистими інтересами заради 
інтересів групи  постають виробничі  корпорації. 

 Таким чином, етика за умов постіндустріалізму  набуває виключно економічного змісту, а її 
чесноти представлені економічними категоріями, серед яких вже не аскетична заощадливість та 
працелюбство минулого протестантського етосу, а імперативи згуртованості навколо спільної справи 
та корпоративний обов’язок. Звідси, впадає в око абстрактність постмодерністської соціальної теорії, 
яка полягає в абсолютизації її адептами репресивного змісту соціальності у сенсі «примусової» 
інтеграції індивіда у систему суспільних відносин. Навпаки, соціальна спільнота (родина, колектив 
тощо) – це не тільки інстанція, яка лише пригнічує та застосовує суто репресивні санкції відповідно до 
«колективного садизму» декотрих ісламських культур. Людина постійно потребує такої «спільноти», 
яка б забезпечувала їй захист, емоційну, моральну та матеріальну підтримку. Така «нужда» є потужним 
аргументом на захист відтворення соціальної культури: «наскільки людській особистості притаманний 
егоїзм, настільки їй притаманна потреба бути частиною того чи іншого суспільного цілого. У 
відсутність норм та правил, які пов’язують людей між собою, людина відчуває гостру тривогу – стан, 
визначений Емілем Дюркгеймом як anomie – і «робота» у сучасному розумінні є тим місцем, де 
людина, частково або повністю, здатна вилікуватися від цієї тривоги» [1, с.19].   У цьому відношенні 
достатньо пригадати відомі японські іємото – об’єднання, основу яких складають безпосередні зв’язки 
за певним родом діяльності, відносини в яких будуються за тією ж субординаційною моделлю, що і в 
патріархальній сім’ї: «Вчитель грає роль батька, учні – дітей; підлеглість у групах має ієрархічний 
характер і передається по чоловічій лінії, як у звичайних сім’ях» [1, с.294]. Найсильнішим соціальним 
зв’язком тут є зв'язок між старшим за рангом та молодшим членом групи (вертикальна модель 
відносин).  

Втім, якщо ще до кінця ХХ століття у декотрих країнах Південної Азії, зокрема в Японії 
спостерігалося збереження авторитарно-патріархальних традицій, то на сьогодні ставлення до праці у 
сучасній Японії майже таке, що і в розвинених країнах епохи розквіту промислового виробництва. 
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Виснажлива праця та перфекціонізм на тлі професійного самовдосконалення є тим, що споріднює дві 
капіталістичні системи виробництва – західну, основану на пуританській етиці, та японську, де трудова 
дисципліна і висока продуктивність зведені до моральних чеснот. Таким чином, постіндустріальний 
переворот в економіці призведе до «революції» у соціальній культурі не лише багатьох 
західноєвропейських країн, ай  країн азійського регіону. І там, і тут репресія традиційних соціальних 
інституцій поступається місцем економічному примусу. У контексті вище зазначеного виникає 
питання про те, хто ж насправді є більш відчуженим від своєї сім’ї: європеєць-індивідуаліст чи 
японець-колективіст? Адже обидва майже все своє життя присвячують професійним звершенням. Або 
істинним є твердження Бодрійяра про те, що робота для сучасного європейця на кшталт симуляції? 
Безумовно, до культивування «самонасолоди» надстриманим та дисциплінованим колективістам-
азіатам ще дуже далеко. Однак, яким чином японській культурі  так довго вдавалося убезпечувати себе 
від втручання європейських чи американських культурних контрагентів, і разом з тим, від 
всепоглинаючого капіталу? По-перше, японський постіндустріалізм зумів цілком гармонійно 
співіснувати з конституційною монархією.  

Формально, Японія залишилася відданою ідеалам станового суспільства, з його жорсткою 
субординацією. По-друге, японці досить тривалий час обмежували економічну самостійність жінок, 
що також постає одним із найвагоміших пояснень стійкості патріархату, отже японського 
традиціоналізму. Дипломи престижних університетів та коледжів не відчиняли японкам двері у 
дослідницькі центри, офіси престижних компаній. Навіть якщо їх наймали на роботу, то виключно на 
посаду секретарок та тимчасово – до заміжжя. І лише наприкінці ХХ століття становище жінки на 
японському ринку праці покращилося. Так, у 1999 році в Японії був прийнятий закон, який забороняє 
дискримінацію за статтю і японське суспільство, як і європейське відразу ж зіштовхнулось із 
нестримною жіночою емансипацією.  

Однак, аналітики тенденцій розвитку глобалізованого ринку зауважують, що  як основний 
конкурент США на світовому ринку Японія втрачає свої панівні позиції: її експорт істотно знизився, 
натомість зросли державні борги. На кшталт європейським країнам Японія зіткнулася з серйозними 
демографічними проблемами (швидке старіння населення) та кризою корпоративної культури. А як 
відомо, вагома кількість літніх людей вимагає збільшення державних витрат на медицину а соціальне 
забезпечення. Так, у грудні поточного року Токіо був змушений офіційно визнати, що за підсумками 
третього кварталу економіка країни перейшла у стан рецесії – ВВП знижувався протягом двох 
кварталів поспіль. При чому, за останні п'ятнадцять років це вже є п’ята рецесія японської економіки.  
Ще декілька десятиліть Японія вважалася головним азійським тигром. Натомість сьогодні японці не 
тільки не виправдали оптимістичні сподівання експертів стосовно подальшого розквіту японської 
економіки, вони поступилися місцем новому економічному лідеру Китаю. Більше того, молоді японці 
вже більше не витримують важкого навантаження та високих вимог у великих корпораціях. Велика 
кількість молоді надає перевагу сфері послуг, супермаркетам. На сьогодні вже приблизно 35 % 
молодого японського населення працює на тимчасовій роботі, і кількість його зростає.   

Між тим, що  є спільним між потестарною культурою східних країн та азійським корпоративно-
патерналізмом? Безумовно, це орієнтація нормативного поля та колективізм. Натомість, якщо за умов 
східної моделі домінує потестарний примус до «спільноти» та її закону (ймовірно унаслідок 
відсутності виробничої «параної» промислового капіталізму), то азійська соціокультурна модель, 
попри свою прихильність до патріархальних цінностей, ґрунтується на «доданій репресії» (Маркузе) – 
примусі до праці, що і становить її подібність до європейської моделі.  Однак, як було з’ясовано,  у 
другій половині ХХ століття, основана на пафосі людських прав, гуманізмі та праці ліберальна 
дисциплінарно-гуманістична культура витісняється нарцисично-гедоністичним індивідуалізмом: базис 
сучасної «західної моралі» (точніше її відсутності) складає споживацький гедонізм, на що орієнтовані 
усі сучасні суспільні відносини та інститути. Цілковито очевидно, що така форма індивідуалізму 
протистоїть колективізму східних та азіатських культур, у котрих збережені риси традиційної, 
патріархально-аскетичної культури – батьківський культ, імператив граничної стриманості, повага 
до авторитету, чиношанування тощо. Гедоністичний нарцисизм сприяє занепаду, інволюції тих  
дисциплінарних технік, які здійснювали примус до вимог нормативно-поведінкової культури поза 
правовим полем, тобто нівелює соціальну культуру як таку. Єдиним інституціональним аргументом на 
користь «витіснення» залишаються правові інститути. 
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Структурно-функціональний аналіз азійської соціокультурної моделі як альтернативної 
«західній» системі поведінкових стандартів та інституціональних механізмів примусу, 
продемонстрував, що економічна репресія та імператив професійності є тими спільними рисами, які в 
однаковій мірі притаманні як азійській, так і європейській соціальним культурам. Втім, азійському 
постіндустріалізму властивий патерналістичний колективізм або корпоративність, поведінкова 
статика. Високий рівень колективної підтримки та співпраці забезпечує йому збереження чеснот 
конфуціанської моралі та  високий рівень продуктивності. «Фаміліалізм» та корпоративність тут 
постають найефективнішими формами суспільного контролю, які поки що чинять потужний супротив 
притаманній європейським спільнотам соціальній атомізації та деградації.  

Таким чином, якщо по сьогодення соціальна культура ісламського «світу» тяжіє до 
потестарно-етичної моделі, то соціальні культури азійського конфуціанського постіндустріалізму є 
лише наближеними до європейського «дисциплінарного гуманізму» через відсутність в них 
підкресленої персоналізації цінностей. Тут допоки домінує етичний патерналізм, який ґрунтується на 
принципах жорсткої субординації та колективної підтримки. Як і європейська соціокультурна 
традиція, азійська поведінкова  модель  передбачає «негацію» потестарних практик суспільного 
примусу (у Японії, наприклад, чітко спостерігається скорочення терміну ув’язнення або його заміна 
на штрафні санкції). Однак, і в постіндустріальній Японії, і в Китаї переорієнтація агресивного лібідо 
в економічне русло супроводжується потужним тиском корпоративної спільноти.  
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SUMMARY 
 

The article is about the specifics of the current social culture as an example of the relation of Islamic, 
Asian and European socio-cultural traditions. 

К. ЭЛЬ ГУЭССАБ  
                   

   АРАБСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 
 
          Статья посвящена анализу социально-философских проблем управления культурой арабского 
мира и поиску путей их решения в XXI веке.  
         Проблеме культуры арабского региона посвящено недостаточное количество исследований. 
Стоит отметить работы  ученых-арабистов: Беляева И.П., Герасимова 0. Г., Добродеева Д.Б., Жданова 
Н.В., Игнатенко AA, Исаева В.А., Левина З.И., Наумкина В.В., Озолинга В.В., Пономарева Д.К., 
Фатисова В. Л. 
           Целью написания статьи было выявить основные проблемы, стоящие перед арабскими 
странами на пути создания современного общества.    
         Арабский мир представляет собой идеологическую, демографическую, экономическую, 
культурную, геополитическую мозаику, в которой система государственного правления в разных 
странах различается в зависимости от господствующей политической доктрины: арабского 
национализма, социализма, исламизма или либерализма. 
        На самом деле, несмотря на некоторый прогресс на пути демократии, (в западном понимании 
термина) в ряде стран, таких как Тунис, Египет, Марокко, Ливан, Алжир, арабские политические и 
административные системы продолжают страдать от серьезных проблем. Слабое политическое 
участие, малые изменения во власти, смена руководителей по желанию государства, единые партии, 
недемократическая избирательная система, концентрация власти в руках некоторых «групп» или 
«кланов», природу которых едва можно определить; армия, разведывательные службы, семьи и 
братии, бизнесмены, отколотый от общества парламент, правосудие, подчиняющееся власть имущим, 
кумовство в политике, «республиканские династии», где пост главы государства передается от отца к 
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сыну. Отсутствие прозрачности, отсутствие главенства закона, профсоюзное движение является 
промежуточной инстанцией, которой передают указания сверху. 
         Что касается политических тенденций, мы выделяем четыре, а именно: арабский национализм, 
социализм, исламизм и либерализм. 
       Однако нужно напомнить, что в некоторых случаях можно причислять мыслителей   к двум 
политическим течениям: 

– либо эти мыслители относятся к двум близким течениям, таким как арабский национализм и 
арабский социализм, или арабский национализм и исламизм; 

– либо они относились какое-то время к одному течению, а затем присоединились к другому. 
Говорят, прежде всего, о переходе арабского национализма и социализма после их упадка в течение 
трех последних десятилетий в исламизм и либерализм.   
         «Национализм – это одна из активных сил в современной истории. Движение появляется в 
XVIII веке в Европе, где распространяется в течение XIX века и, наконец, в XX веке становится 
международным движением и  распространяется по Азии и Африке» [1, с.4]. 
        Национализм является политической доктриной, которая утверждает преобладание 
национальных интересов над интересами частными. Это воля народа, самобытного общества, нации, 
– иметь собственную территорию. Следовательно, это политическая идеология, основанная на 
принципе самоопределения или на «праве народов на самоопределение», предполагающая также 
народный суверенитет, независимость и территориальную целостность государства, нации. 

           Что касается главенствующего национализма, первое националистическое движение, по Луису 
Вирту [2],  имело свою собственную социально-политическую идеологию, согласно которой 
существуют группы людей, имеющие одинаковую принадлежность к языку, культуре, истории и 
планам на будущее, но живущие в различных политических объединениях.               
           Цель главенствующего национализма – объединить все  эти социальные группы в одно 
государство, более сильное, богатое и развитое. Среди главенствующих национализмов мы выделяем 
итальянский национализм, немецкий национализм и арабский национализм. 
        Что касается арабского национализма, он возник в середине XIX века, после почти трех с 
половиной веков османской оккупации большей части арабского региона.  
          В течение этой оккупации Османская империя проводила политику «тюркизации» региона, что 
представляло угрозу арабскому языку и культуре, и все это под видом создания исламского 
государства. 
         Первые реакции на эту османскую политику последовали от христианской интеллигенции 
Ливана, которая отзывалась против проекта светского исламского государства «арабской культуры» 
(al ‘ourouba), где жили бы арабы – христиане и мусульмане.  
            Эти действия христианской ливанской интеллигенции, духовенства и мирян привели к 
возвращению на прежнее место и переоценке арабской культуры, а особенно литературы, в 
европейских и американских учебных заведениях в Ливане. Таким образом, был составлен первый 
сборник арабской грамматики, первая арабская энциклопедия, основаны арабские газеты во многих 
арабских регионах Османской империи, появились литературные и научные общества, была 
реструктурирована арабская литература, было активизировано преподавание на арабском языке в 
монастырях, создавались школы.  Так родилось арабское литературное Возрождение (Аль-Нахда). 
            Среди христианских ливанских интеллигентов, возглавляющих эту политику арабизации: 
Нассиф Аль Язиги  (редактор арабской энциклопедии), Фарес Эль Шидьяк (Ахмад), Бутрос Эль 
Бустани (учредитель газеты «Нафир Турая»), Жержи Зейдан (основатель газеты «Al Ahram» в 
Египте).  
Эти христиане интеллигенты присоединились к другим, христианам и мусульманам из других 
арабских стран. 
        Реакция Османской империи на арабизацию была незамедлительной: повешения журналистов, 
интеллигенции, епископов, мусульманских шейхов… (особенно в 1916 в Бейруте на площади 
Орудий, позднее названной «Площадь Мучеников»); выставление блокады на христианской горе 
Ливана, где десятки тысяч людей погибали от голода.  
         Таким образом, арабский национализм того времени был культурным и светским. Первые 
арабские националисты боролись не за создание государства арабской нации, или за объединение 
арабских регионов в одно государство, а за закрепление существования культурной арабской 
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индивидуальности и арабской самобытности, отличающейся от самобытности исламской, 
содержащей тюркскую культуру, проповедуемую Османской империей.  
           Но позже, и особенно после создания государства Израиль в Палестине (1948) и прихода к 
власти в Египте Насера (1952), который  использовал ислам, чтобы распространить своё влияние на 
весь арабский мир, население которого составляют более чем на 80% мусульмане-сунниты, термин 
«арабская нация» стал синонимом «суннитского народа». Это частично объясняет расстояние, 
которое начинает разделять арабских христиан вообще и арабских шиитов от идеи арабской нации. 
           Следовательно, арабский национализм в своем современном облике XX века является формой 
главенствующего национализма, который выступает за объединение арабского мира в одно 
государство, с одним политическим строем. Именно во имя этой объединяющей идеологии арабский 
мир испытал революции, народные восстания и войны на протяжении прошлого века.  
              Партий, которые причисляют себя к арабскому национализму, очень много. Мы выделим 
самые важные: Партия арабского возрождения (Баат), Движение арабских националистов и 
Движение (последователей) Насера. 
                Более того, почти все эти политические партии являются националистическими и в то же 
время причисляют себя к социализму, это может показаться неправильным западному человеку, 
который видит противоречия и несовместимость этих двух доктрин. 
             На самом деле, арабский национализм, который на протяжении 1950 годов питался борьбой 
против Израиля и Запада, теперь, похоже, на последнем дыхании. Тем не менее, в начале XXI века 
арабский мир продолжает разрываться между своими традициями с одной стороны, своим 
социально-экономическим положением и своей политической позицией в мире с другой. 
        Значение арабского мира в международных отношениях незначительно, если не считать его 
нефтяные ресурсы. В настоящее время его раздирают внутренние конфликты, арабский мир открыт 
для международной экспансии и его современный облик запятнан насилием, фанатизмом и гонкой 
вооружений. 
            Союз арабского мира или защита арабской культуры постепенно отходит в сторону, оставляя 
место мифической мечте. Сегодня арабские страны под видом защиты арабской культуры защищают 
свои собственные интересы, до такой степени, что защита становится обоюдоострым мечем. С одной 
стороны, она используется как определяющий момент союза арабов-суннитов против угрозы 
иранских шиитов, и с другой, она питает разъединение, когда некоторые арабские страны этим 
пользуются, чтобы мешать другим, свергнуть их режимы или контролировать их. 
 «Тем не менее, арабы чувствуют близость, которая обуславливается языком, религией, общим 
историческим наследием, географическим пространством. Это реальность, в которой никто не 
сомневается. Следовательно, арабская культура прекрасна и реальна»[3, с.4]. 
       Согласно мнению палестинского мыслителя Бишара Хадера деление арабского мира принимает 
несколько форм: 

1. Три основных социально-экономических региона: Ближний Восток, долина Нила и Магриб. 
2. Два региона по критерию конфликтности: бесконфликтный Магриб, и вооруженный до зубов 
Ближний Восток. Если ввести критерий внешней поляризации, Магриб более близится к Европе, 
в то время как к Ближнему Востоку благосклонны США.  
3. Два лингвистических региона: англоязычный Машрик и франкоязычный Магриб. 
4. Две зоны миграции: миграция из Магриба в Европу, тогда как Машрик становится пунктом 
назначения азиатской миграции. 

           Такие темы как алжирский язык в статусе национального языка, вместо классического 
арабского. Гордость национальной культуры Египта (то, что критики называют «фараоновской»), 
отказ от арабского национализма, как от тормоза для демократизации, появляются главным образом в 
Магрибе и могут быть восприняты как результат тесных связей этих стран с Европой, вызывая поток 
обмена товарами и миграции людей. 
       Десять миллионов людей из Северной Африки (Магриба) едут в Европу каждый год, в то время, 
как только 200 000 совершают паломничество в Мекку, 4 миллиона людей из Магриба в Европе на 
постоянном месте жительства. Параболические антенны позволяют 9 миллионам жителей Алжира 
принимать все европейские телеканалы [4, c. 26]. 
           С учетом всех этих фактов, о которых знает каждый араб, проект арабского союза пересмотрен 
на примере других союзов, которые добились успеха. Европа (Евросоюз) объединила 300 миллионов 
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человек, говорящих на десяти различных языках, в то время как арабы, говорящие на одном языке, 
идут все больше и больше к разъединению, т.к. они всегда ставят интересы своих политических 
режимов выше, чем экономические и социальные интересы своих стран. Пример разъединения 
Латинской Америки подтверждает, что союз возникает благодаря общим целям, к примеру, общий 
рынок США/Мексика.  
         Реализация экономических взаимоотношений между арабскими странами неизбежно придет к 
образованию политического союза, федеративного или конфедеративного. Стремление к 
социальному и моральному переустройству общества выражается жестоко и принимает 
антизападную коннотацию, несмотря на то, что арабский мир никогда не был так связан с Западом, 
если этим занимаются исламистские партии. Арабский мир всегда представляется как ограниченная 
область, строящая планы и развивающаяся. Исходя из этого, идеологии, которые стремились дать 
ответы, имели обобщающие, иногда тоталитарные взгляды, на судьбу арабского мира. Это вызвало 
определенные отношения с остальным миром и предопределило возможные альянсы. Задуманный 
как общий, арабский мир живет с сомнениями, конфликтом с людьми (арабами, верующими) и 
демократизацией, устанавливая причинно-следственные связи, которые относятся к диалектике 
общество/человек. Демократизация предполагает признание личности и переход от общинного 
общества к обществу граждан. Это ставит под сомнение коллективистские взгляды на будущее 
арабов, и противопоставляет проблему демократии арабскому союзу: является ли демократия 
предварительным этапом для лучшего объединения или же она должна игнорировать этот союз, 
чтобы существовать? 
       Статья Ваддаха Чарара «Демократия в Союзе: сложный проект» [5, c. 217], начинается с 
уточнения, что унионисты, политики и мыслители никогда не сомневались в глубокой связи между 
проектом объединения и демократией. Но они были согласны  и уверены в этом, что не считали эту 
связь способной показать проблемы, которые один раз были испытаны наглядно.    
      «Идеологический и культурный вакуум этой исторической обстановки только с виду наполнен 
пустыми разговорами (политических сторонников ислама или же арабской культуры)…» [5, c. 294]. 
Согласно ему системы неограниченной государственной власти региона используются для 
подавления всей свободной политической и социальной жизни.  
Первая цель, которая должна будет удовлетворить этот арабский союз: перераспределение богатств, 
их разделение между богатыми и бедными странами, это всегда было темой грандиозных заявлений, 
но никогда не было приведено в жизнь. 
     Это требование возобновилось в течение войны в Персидском заливе, сделав новый разлом между 
странами в долгах и странами-экспортерами с капиталом в Европе или США.  
         «Наглядно, сотрудничество  /интеграция так же мало распространена в арабском мире, как и в 
Африке южнее Сахары, отчасти по тем же причинам и, несмотря на преимущество каким является 
арабское языковое единство» [6, с. 323]. 
           Главным социальным феноменом, общим для всех арабских стран, является рост 
идеологических течений и движений, вначале выступающих за ценности свободы и гуманизма, а 
обретая власть приходящих к абсолютному самодержавию, будь власть тотальная (государственная) 
или частичная (высокий пост). 
         Может быть хорошо, что еще рано говорить о союзе арабских стран в рамках одной 
политической системы. Мы считаем, что настоящее время нужно посвящать определению 
национальной идентичности каждой страны в отдельности, выбору своего народа, определению его 
социальных, человеческих и культурных качеств и дать время каждому народу сформировать свою 
собственную концепцию себя и своего будущего в своей стране. Ливан, Ирак, Палестина, 
разногласия и раскол внутри самого ислама являются доказательством, что неотложной проблемой 
современности остается единство и самоидентификация каждого народа. Демократия остается 
гарантом успеха Союза, если она все еще желанна вопреки всем предыдущим попыткам. Если, 
благодаря демократии, свободе слова, культурному развитию, и всему остальному из неё 
вытекающему мы сможем основать настоящее арабское государство, во главе с истинными 
представителями народа, тогда мы сможем создать коалицию арабских стран с политической и 
экономической силой, которая сможет противостоять внешним угрозам. 
      Арабский союз – это необходимость, и её реализация может пойти на пользу арабскому миру, и 
этот союз поспособствует увеличению экономической и политической арабской мощи, не затрагивая 
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при этом культуру, общественную жизнь и религию, т.к. они варьируются в зависимости от региона 
арабского мира.     
           Сирийский социолог Халим Баракат прямо демонстрирует свои националистские и 
унионистские политические взгляды. Он заявляет, что не является нейтральным исследователем, но 
старается вовлекать людей в свои идеи реализации арабского союза, хотя это и не уменьшает его 
стремления быть объективным настолько, насколько возможно.  
          Таким образом, арабское общество остается как единое целое, а не как совокупность 
независимых стран, и это в отличие от большого числа исследований, которые остаются под 
влиянием текущей политической ситуации. 
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SUMMARY 

The Arab world is an ideological, demographic, economic, cultural, geo-political mosaic, in which 
the system of government in different countries varies depending on the prevailing political doctrine: Arab 
nationalism, socialism, Islamism or liberalism. 

                    
С. В. ЯНКОВСЬКИЙ 

 
УКРАЇНСЬКА СПІЛЬНОТА  

У ВІДКРИТИХ КОМУНІКАЦІЙНИХ ШЛЯХАХ 
 

Особливістю конституювання соціального суб’єкту в сучасних спільнотах є те, що він 
формується не тільки структурами володарювання, а й перебуває в світі безмежних можливостей, які 
надає йому сучасна технологія комунікацій. Комунікативні шляхи, що становлять основу 
постіндустріальної цивілізації генеруються науковцями, програмістами, дизайнерами, 
письменниками. Ним належать традиційні функції героїв, митців, ораторів, першопрохідців, 
винахідників, які упродовж тривалого часу уособлювали духовний та інтелектуальний потенціал 
людства, який Освальд Шпенглер в своїй відомій праці «Сутінки Європи» позначив як «фаустовську 
наснагу». Комунікативні шляхи постіндустріальної цивілізації відповідають інформаційним 
протоколам, каналам, мережевим зв’язкам та мають численні точки доступу, які і утворюють мережу 
як таку. 

Об’єктом нашої наукової розвідки є інформаційні канали постіндустріальної цивілізації, а 
предметом українська мережева спільнота. –Метою статті є аналіз моделей комунікаційних шляхів та 
дослідження української комунікаційної ідентичності. 

Орієнтири спільнот постіндустріальної цивілізації відповідають сутності того, що в сучасній 
гуманістиці позначено терміном ідентичність. В точці доступу соціальний суб’єкт перетворюється на 
користувача, навіть коли користувачем є колективний суб’єкт або бот. Відтак ідентичність 
користувача розглядається як ім’я класу або категорія, яка включає значення ідентичності 
соціального суб’єкта. Спілкування в комунікативному процесі являє собою взаємопроникнення 
усталених видів ідентичності, гендерної, соціальної, культурної, конфесійної, етнічної тощо. 
Важливим фактом є те, що ідентичності змінюються в процесі комунікації. Множинність 
комунікативних шляхів визначає процес такої змінності. Актуальне значення для філософського 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

177 

потрактування соціальних, антропологічних, культурних трансформацій української спільноти є 
осягнення змін, які зумовлені її включенням до відкритих комунікаційних шляхів сучасного світу 
постіндустріальної цивілізації. 

Наприклад, в соціальних мережах користувач може змінювати та моделювати власну 
ідентичність, яка презентує синтез бажань виглядати тим ким він прагне бути в спілкуванні із 
іншим / іншими. Крім того, ідентичність користувача має подвійний статус спостерігача і 
співучасника комунікативного акту. Комунікативний акт має мережеву сегментацію, що формується 
технологічними та культурними чинниками. Останні становлять якісні показники користувацького 
споживання: рівень інформатизації суспільства, якість послуг, якими він може скористатися. Мову, 
яку користувач обирає для свого перебування в мережі він використовує мову інструментально. 
Можна стверджувати, що мережа змінює онтологію мови. Вона вже не проглядається як «дім буття» 
(за термінологією М. Ґейдеггера [3, с. 272], в якому сенс перебуває у своїй відкритості, а становить 
перед усім засіб презентації, такий само як і візуальний образ. Відтак реальність у своєму сприйнятті 
перетворюється на синтез умоосяжних інтуїцій й зоровоспотережних образів. Формою сприйняття 
просторово-часової тривалості виступають не тільки судження, а й чуттєві образи реальності. 

Узагальнюючи наведені вище особливості сформулюємо припущення, що ідентичність в 
комунікаційному акті є синтезом дискурсивних концептів і інтуїтивних образів, які разом утворюють 
трансцендентну форму соціальної суб’єктивності. Вони використовуються у мережевих зв’язках, 
особливою ознакою яких є те, що вони можуть ніколи не стати соціальними стосунками реального 
світу. У цьому сенсі спілкування в мережі є апріорною формою спільності, яка сама по собі не є 
ознакою соціального зв’язку, оскільки є трансцендентною єдністю соціального суб’єкта. Таким 
чином, вірогідно, що сучасний світ включає спільноти, які творяться і зв’язками, і поєднанням. 

Сприйняття мови як соціального зв’язку походить з Античності. Аристотель позначає мову як 
одну із особливих ознак «політичної істоти», а спілкування як основу соціальної спільності людей [1, 
с. 378]. Зрештою, грецька мова як мова освіти та латина як мова панування, утворили «світ-космос» 
елліністичних цивілізацій, «urbi et orbi» Римського світу та зрештою східної та західної версій 
християнства. Проте в світі завжди існували спільноти, в яких мова не виступала основною формою 
їх творення, а була лише засобом «з’єднання-підключення», «входу в мережу». Наприклад, в 
Ассирійській імперії мова з’єднувала панівний етнос і підкорені народи, до того ж ассирійська не 
мала статуту імперської, а в державі панував мовний плюралізм, що підтверджується пануванням 
аккадської літературної мови у бібліотеці Ашурбаніпала. Інший приклад, македонське панування в 
Балканській та Іонійській Греції. Воно було забезпечено еллінізацією панівного класу Македонії та 
засвоєнням через освіту певних інтелектуальних схем та концептів, що не перетворило македонців на 
прибічників демократичних традицій полісних цивілізацій. 

Відмінність спільнот належить до їх онтологічного статусу, який в окремих випадках включає 
мову. Відтак, існують або існували спільноти, які були утворені мовою. Наприклад, іудейські 
громади, полісні цивілізації, європейські національні держави. Одночасно завжди існували та 
існують держави, в яких мова або мови мають інструментальне значення. Мова в таких спільнотах не 
відображає сенс та розуміння спільності, а є лише засобом, який використовується в розбудові 
комунікаційних каналів. Такі спільноти є лінгвістично плюральними. Наприклад, Перша Річ 
Посполита (польско-русько-литовсько-еврейсько-німецькомовна), Каліфорнія (іспансько-
англомовна), Квебек (франко-англомовна) тощо. Національні держави пригнічували лінгвістичний 
плюралізм, оскільки концепт національної ідентичності передбачає онтологічний статус мови, як 
опанованої та засвоєної форми спільності. 

Українська спільнота належить до тих спільнот, які принаймні білінгвістичні в онтологічному 
вимірі свого існування. Імовірно, що слід говорити про впорядковані пари, які утворюються 
множиною мов «українського народу»: «українська», «болгарська», «кримськотатарська», 
«польська», «російська», «румейська», «румунська», «угорська» та інші мови та говірки, що 
позначають атрибутивні ознаки окремих сегментів української спільноти. Проте це не означає, що 
соціальний суб’єкт, який є носієм української ідентичності, може скористатися перевагами 
лінгвістичного плюралізму. Це пояснюється тим, що користувачі схильні надавати мові особливої 
значущості в процесі формування соціальної та культурної ідентичності. Що засвідчено «запеклістю» 
обговорень мовного питання, яке провокується політиками та коментаторами і використовується в 
дискурсах символічного перерозподілу влади і знань. 
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Той факт, що одна й та сама мова може використовуватися для позначення відмінних за 
своєю сутністю феноменів та явищ, не відіграє вирішального значення для успадкованого від 
радянських часів політично-ідеологічного потрактування мови. Наведемо приклади, які дозволяють 
зрозуміти обмеженість такої інтерпретації мови як онтологічної форми спільності. Тож, німецька 
мова є вирішальним фактором німецької, австрійської ідентичності, а також ідентичності німецької 
спільноти колишнього СРСР, німецькомовних кантонів Швейцарії. Утім зваживши на факти 
аншлюсу Австрії, депортації німецького населення в СРСР, історію «фольксдойче» («Volksdeutsche») 
слід твердити, що тоталітарне бачення соціальних та культурних процесів вбудовує мову як 
природну ознаку соціального суб’єкта. А відтак, тоталітарний світогляд включає мову як одну із 
універсалій соціальної та культурної ідентичності. Універсалію можна визначити як онтологічну 
категорію (Аристотелева система категорій), як атрибутивну ознаку (теорія предікабілій Профірія), 
як семантичну категорію (суперечка реалістів та номіналістів, включаючи концептуалізм та 
модернізм). 

Проблема універсалій в філософії має широку генеалогію. ЇЇ витоки беруть початок в 
Аристотелевій аналітиці, а саме у вченні про категорії. Огляд проблеми було започатковано 
Порфірієм, постановка питання пов’язана із ретрансляцією Аристотелева спадку до латинської 
філософської традиції Боецієм, який спирався на Порфірієву інтерпретацію теорії категорій. Отже, 
саме в філософії Античності окреслилися граматичні та онтологічні значення категорій, викладених 
Аристотелем, що відіграло вирішальне значення в середньовічній західно-християнській 
інтелектуальній дискусії, яка відома під назвою «суперечка про універсалії». Контекст цієї дискусії 
відображав процес інкорпорації Аристотелева спадку в західно-християнське богослов’я, який, в 
свою чергу, був запозичений західною християнською традицією у арабській інтелектуально-
богословській культурі. Крім того, суперечка про універсалії відображала складний процес 
диференціації церковно-богословської і світсько-лоялізму культур в цивілізації середньовічного 
Заходу. В новітній філософії проблема універсалій складає підґрунтя концептуального розмежування 
онтологічних та семантичних категорій. 

Таким чином, проблема універсалій відграє важливу роль у з’ясуванні специфіки меж 
філософського розуміння. Її рецепція слугує основою численних концептуальних рішень питань 
пізнавальної діяльності та евристичного потенціалу людського розуміння. Значущим видається те, 
що проблема універсалій є за своєю природою лінгвістичною. А відповідно і мова, як філософська 
категорія та соціальна і культурна універсалія, постає об’єктом рефлексії в новітніх філософських 
дискусіях. В них мова постає онтологічною формою спілкування, атрибутивна ознака комунікації, 
функціональна складова комунікативного акту. 

Питання зв’язку мови та ідентичності розглядалися з основних методологічних позицій, які 
ставили за мету з’ясувати його природу, визначити сутність цього явища, інтерпретувати феномен 
ідентичності. Інструменталістське, конструктивістське, примордіалістське бачення ідентичності і 
ролі мови в її формуванні відображено в працях Ю. Ґабермаса, Б. Андерсон, Е. Сміта тощо. Зазначені 
підходи дозволяють розглядати мову як елемент, що у взаємодії із традицією формує усвідомлення 
приналежності, як основу уявлень, що відображають сприйняття приналежності до спільноти, як 
засіб фіксації почуття приналежності. Таким чином, категорія мови в соціальній та антропологічній 
рефлексії охоплює значення того, що позначається термінами «дискурс-уявлення-міф». 

Зазначимо, що позначена тріада забезпечує онтологічний статус мови як соціальної та 
культурної універсалії. Відтак її значення слід розглядати в контексті класичної, сократично-
платонівської, категоризації, яка в мережевій спільності є лише гіпотетичним припущенням. В 
мережевій спільноті мова не є засобом розмежування, встановлення відмінностей, визначення 
особливостей і не може використовуватися для онтологічної інтерпретації опозицій 
«правди/неправди», «прекрасного/потворного», «добра/зла», 
«трансцендентного/трансцендентального». Сучасні технології перекладу навіть дозволяють 
використовувати мову зрозумілу співбесіднику незалежно від власної, що відкриває перспективу 
переваг в процесі спілкування в online-режимі. 

Відтак мова як універсалія соціальної та культурної ідентичності має розглядатися в контексті 
феноменальних структур соціуму, які виражені ланцюгом «тіло»-«простір»-«час»-«дія». Вони 
відповідають не тільки номінативній, але й її референційній та емотивній функціям мови. Дійсність, 
яку позначає цей ланцюг включає фізичну, біологічну, анатомічну реальність соціального світу. 
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Евристичний потенціал універсалізму соціальної та культурної ідентичності виражає мовні значення, 
які використовуються в сферах (a) повсякденності (кулінарія, гігієна, мода, спілкування), (b) 
сприйняття (уявлення, ставлення, відношення, комунікація), (c) ідей, які виступають безумовними 
принципами людських діянь. Відтак мова не відображає дійсність, а лише наближає нас до 
сприйняття сутності феноменальних структур соціальної реальності, до яких належить все 
різноманіття ідентичностей. 

Наступний крок в потрактуванні сутності універсалізму соціальної та культурної ідентичності 
в культурах постіндустріальної цивілізації виражає пропозиція щодо формування медіально-
лінгвістичної моделі комунікативного акту з метою з’ясування сутності взаємодії фігури користувача 
та соціального суб’єкта. Її основу складає медіальна модель комунікаційного акту Гарольда Дуайта 
Ласуелла та лінгвістична модель комунікації Романа Якобсона. 

Медіальна модель комунікаційного акту пов’язана із публікацією праці американського 
політолога та психіатра Гарольда Дуайта Ласуелла (Harold Dwight Lasswell) «Structure and Function of 
Communication in Society»(1948 р.), у якій він виклав модель соціальних комунікацій із врахуванням 
можливостей масової комунікації [2, с. 11]. Представлена в ній концептуальна схема може бути 
презентована низкою наступних питань: «Хто говорить? Що говорить? Який канал 
використовується? До кого звертається? Що має на меті?» [5, с. 216]. Самі по собі зазначені питання 
походять з дослідження ораторського мистецтва, яке здійснив Квінтіліан. Перше питання – «Хто 
говорить?» – співвідноситься із соціальним середовищем «відправника». Наступне питання – «Що 
говорить?» – стосується змісту та аналізу «повідомлення». Питання про призначення «повідомлення» 
є визначенням адресату, тобто аудиторії чи то слухачів, які мають можливість «повідомлення» 
сприйняти і проаналізувати, наприклад, обговорити. Питання «інформаційного каналу» або «медіа» 
визначає технічно-апаратні засоби розповсюдження інформації в певній ситуації даного суспільства. 
Нарешті, питання мети є оцінкою ефективності «повідомлення», тобто його впливу на 
«одержувачів». 

Модель соціальної комунікації Ласуелла може використовуватися для дослідження проблеми 
цілеспрямованості процесу соціальної комунікації, що дозволяє розглядати його як множину 
комунікативних актів. Перше запитання медіальної моделі аналізу мережевої ідентичності позначає 
користувача. Він становить ансамбль атрибутивних ознак індивіда, групи індивідів або бота, в будь 
якому випадку вони мають визначену геолокацію, яка співпадає із точкою доступу до мережі. Така 
точка доступу одночасно є онтологічною адресою відправника. Наступне питання стосується аналізу 
шифрування та кодів повідомлення користувача. Проблема адресату стосується використання 
комплексу технологічних можливостей, які застосовуються користувачем, а ефективність 
обчислюється співвідношенням кількості і інформаційного вмісту повідомлень. 

Схема Якобсона розвиває запропоноване Ласуеллом акціональне бачення комунікації як 
трансмісії. Утім об’єктом концептуалізації постає власне «послання». Оскільки в мережі спілкування 
користувачів вимірюється кількістю посилань, то відповідність посилань може бути визначена за 
допомогою математичної моделі рівняння множин. А кожний користувач розглядатиметься як 
множина позначених ним атрибутів ідентичності. 

В концепції Якобсона визначено множину елементів структури комунікативного акту: 
взаємодія «контексту-послання-контакту-кодів» складає опозицію «відправник-отримувач». Кожний 
з елементів структури відповідає функціональному значенню комунікативного акту: експресивна 
функція експлікує «відправника»; металінгвістична – «кодування»; рефренціальна – «контекст»; 
поетична – «послання»; фактична – «контакт»; конотативна – «одержувача» [4]. Схема Якобсона 
презентує об’єктивне значення соціальної комунікації на рівні послання. Вона може бути 
використана для аналізу взаємодії користувачів. 

Українська спільнота існує в мережі онтологічно, як множина точок доступу до неї. Вона 
геолоказована, а тому є ідентифікованою спільністю. Звідси зрозумілість питання щодо української 
ідентичності в мережі. В сталій рецепції ідентичністю виражено сутність взаємодії індивіда та 
соціальної групи, а комунікація постає формою існування як самої групи, так і індивіда. Культура 
постіндустріальної цивілізації розглядає ідентичність як дієвий засіб впливу, втілення, реалізації, 
удосконалення індивіда та соціальних груп. Отже, ідентичність є основою культури 
постіндустріальної цивілізації в її антропологічному вимірі. 
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Контекстуальні фактори, які впливають на українську ідентичність зумовлюються не тільки 
технологічними, фінансовими, соціологічними характеристиками користувачів. Для сучасної 
української спільноти важливим є той факт, що своєї сучасної конфігурації вона набула в контексті 
падіння берлінського муру, «залізної завіси» та завершення холодної війни. В цьому процесі занепаду 
радянської сфери панування Україна виступала об’єктом геополітичних та культурних 
перерозподілів, оскільки українська спільнота не брала самостійної участі у геополітичних 
перерозподілах та ідеологічних змаганнях. Водночас зміни, міграційні, демографічні тощо, які 
відбувалися у світі в період після розпаду СРСР перетворили українську спільноту на самостійну 
частину світового цілого. І саме цей світ, в який увійшла новітня українська спільнота, не відповідав 
тому світові, зв’язок з яким вона втратила в наслідок певних історичних подій. Участь українства в 
світових геополітичних процесах, в контексті яких формувались сучасні комунікативні зв’язки була 
обмежена. Імовірно, що саме під впливом цих обмежень сформувався антитетичний характер 
української соціальної та культурної ідентичності. 

В даному випадку термін «антитетичний характер» використовується у тому сенсі, що ним 
позначаються опозиції у позначенні відношення еквіваленції протилежностей у сприйнятті 
культурного спадку, історичних подій, соціальних ролей тощо на рівні символічного перерозподілу в 
дискурсивних практиках. Його можна розглядати, як своєрідну поетику української соціальної та 
культурної ідентичності. 

Зазначимо на фактори, якими зумовлено антитетичний характер соціальної та культурної 
ідентичності в сучасній Україні. В геополітичному ракурсі, більшість теренів сучасної України, 
упродовж більшої частини двадцятого століття, не тільки належала імперському (у широкому 
значенні слова «імперія», як засобу володарювання, а не тільки державного устрою на відміну від 
республіки) соціальному та культурному простору, а й була захищена від світової спільноти 
ідеологічно. Ідеологічна завіса мала подвійний шар: офіційно санкціонована ідеологія радянської 
влади та офіційно санкціоноване заперечення цієї ідеології. А саме, концепція українського 
буржуазного націоналізму. Звідси ми маємо зробити висновок, що ідеологічні тлумачення 
української спільності, як радянська, так і, так звана, націоналістична, не відображають, сутності 
того, що має тлумачитись сьогодні як соціальна суб’єктивність, що відображає українську соціальну 
та культурну ідентичність. 

Сучасна модель ефективної комунікації є дотичною до того, що мало би отримати назву 
«екстравертної суб’єктивності». Відтак, позначимо той факт, що радянська спільність була 
зорієнтовано на внутрішні форми комунікації. Отже, радянська спільнота становила щось на зразок 
того, що ми могли би позначити як «інтровертну суб’єктивність». Відносно останньої зовнішній світ 
сприймається як щось достеменно вороже, внутрішній світ, в протилежність від зовнішнього, втілює 
невідомі зовні прагнення до досконалості. 

Узагальнюючи поетику, контекст, ефективність розбудованої за радянської доби української 
спільності зазначимо, що на конотативному рівні універсалізм соціальної та культурної ідентичності 
підмінювався, або набував перетвореної форми (якщо використовувати термінологію К. Маркса) 
політичної та ідеологічної ідентичності соціального суб’єкта. Якісна характеристика такої включала: 
етнічне походження як національність, соціальний стан як вид професійної діяльності, освіту як 
визнані суспільством задатки та здібності індивіда, соціальну сутність індивіда як визначену владою 
ієрархію соціальних потреб тощо. Іншою важливою складовою офіційно санкціонованої політичної 
та ідеологічної ідентичності соціального суб’єкта було творення антитетичної «українськості». З 
одного боку – «українство» «радянської України», а з протилежного – «діаспорна Україна». Так само 
радянська Україна до 1939 р. та Україна після 1945 р. Нарешті, радянська Україна як уособлення 
процвітання та діаспорна Україна законсервованих традицій. Важливим видається те, що сучасна 
українська соціальна та культурна ідентичність успадкувала «українськість» радянської доби. Але 
вся ця антетитична інтровертна радянська українська спільність, що була підпорядкована зовнішнім 
контекстуальним факторам, які відображали змінність політичної ситуації і мінливість ідеологічних 
переваг, не адекватна вимогам сьогодення. 

Світ, до якого увійшла Україна, втратив ознаки біполярності. Він є відмінним від класичного 
нормативно-процесуального, який коріниться в традиціях елліністичних держав та який успадкувала 
Римська імперія через інтеграцію духовного спадку грецької культури в систему вірувань та освіти. 
Сучасний світ перетворився мультикультурну спільноту, яка виформовувалась разом із переходом до 
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монополярного панування. Ознаки монополярності слід розглядати не тільки через призму 
військового та політичного домінування Сполучених Штатів, але брати в розрахунок переваги 
американської моделі виробництва та споживання, які забезпечують фінансове та економічне 
лідерство Сполучених Штатів в світі. Імовірно, що саме у цьому відображаються якісні зміни, які 
утворили упродовж останніх двадцяти літ новітній образ буття людства. Монополярність як 
виявлення сутності світового панування означає і завершення генеалогії соціального суб’єкта, який 
мав первні в національній ідентичності. 

Українська мережева спільнота є геолокалізованою, вона визначена топологічно, 
технологічно, термінологічно. В українській мережевій спільноті забезпечено певну якість 
впровадження, виконання, дотримання протоколів та сервісів, які підтримують мережу в Україні. Всі 
ці чинники та інші відповідні до них складають онтологічний факт включення України до відкритих 
комунікаційних шляхів. 

Підводячи підсумки, можна зазначити, що комунікаційна ідентичність української мережевої 
спільноти позначається не мовною ознакою, а геолокальними та технологічними факторами. Отже 
функціонування українського мовного простору в Мережі зумовлюється онтологічно, а не 
ідеологічними чи-то політичними чинниками. 

Функціональні значення української мережевої спільноти полягають в тому, що вона здатна 
трансформувати ідеологічно-політичну антитетичну інтравертну ідентичність в соціальну, культурну, 
екстравертну ідентичність соціального суб’єкта, який співвідносить себе із «українським» в процесі 
відкритого спілкування. 
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SUMMARY 

The Ukrainian network community is not defined by the criterion of a language, but by geolocal and 
technological factors. It is important that modern Ukrainian social and cultural identity has derived from the 
Ukrainian heritage of the soviet period. 

Open communication lines establish the basis of the modern post-industrial civilization. At the 
access point to the network a social subject turns into a user. The dialogue in the communicative process is 
the interpenetration of established kinds of identity. The identity in a communication act is a synthesis of 
discursive concepts and intuitive images. The identity of a user has a double status of a spectator and of a 
participant of a communication act. Attributive meanings of the Ukrainian social and cultural identity are not 
interpreted by the category of a language. The Ukrainian network community is not defined by the criterion 
of a language, but by geolocal and technological factors. 

It is important that modern Ukrainian social and cultural identity has derived from the Ukrainian 
heritage of the soviet period. But this total antithetic introspective soviet Ukrainian oneness, which was 
subjected to the external contextual factors that expressed the transitivity of the political situation and the 
inconstancy of ideological preferences, is not adequate to the demands of today’s reality. Functional 
meanings of the Ukrainian network community, which realizes social subjectivity in open communication 
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lines, consist in that it is able to transform the ideological political antithetic introspective identity into the 
social cultural extroversive identity of a social subject who associates himself or herself with «Ukrainian» in 
a process of open communication. 

 

О. О.ПЕТРУШИН,  О.М.БАШКЕЄВА  
 

ПРОБЛЕМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 

Внаслідок того, що «етнос», «етнічність» вивчаються багатьма науками – філософією, 
соціологією, етнопсихологією тощо, до сих пір немає узгодженого поняття «етносу», хоча, можливо, 
воно з самого початку було дещо штучним. Залишається проблемою і методологія дослідження 
етносу. На наш погляд, необхідні більш глибокі емпіричні дослідження того, що розуміється під 
етносом. Зміщення етнічності до національності потребує уваги, також як і зміщення етнічності до 
громадянства. На жаль, в світових дослідженнях вся увага концентрується на мігративних процесах, 
зокрема в Латинській Америці, Європі, США, Канаді, Австралії. Психоаналітична традиція проблеми 
«етнос» височіє в північноамериканських соціальних школах, а когнітивно-метафізична – в 
європейських школах. 

В сучасному суспільствознавстві точаться суперечки між комунітаристами та 
індивідуалістами. На стороні перших – консервативні школи і практики суспільства, а на стороні 
других  –  ліберальні моделі соціуму. Виникає питання вибору соціокультурної ідентичності, де би 
враховувалось тяжіння людини до мови, звичок, традицій, суспільного побуту. Тобто постає питання 
самобутності. Абстрактне розуміння «свободи» створює космополітичну людину без корінних 
зв’язків, прихильностей, відповідності та національної пам’яті. 

Відповідно примордіалістським вченням, де головним чинником етнічності є природно-
біологічні фактори (зокрема, на це звернули увагу кн. Кропоткін і в деякій мірі Дарвін [1, с. 80], ми 
можемо зауважити, що етнічність як біосоціальність є проявом природи, нахилом природи до 
термінування суспільності і однорідності; а також суто соціальні школи, де є пошук надбіологічних 
мотивів етносу [2, с. 9]. Зародження і детермінація етносу може вбачатись, як біологічна чи фізична 
проблема. Імпонує точка зору М. Гумільова, де під етносом розуміється «виклик», «вибух», – того, 
чого не було до цього часу. Але у цьому підході багато містицизму і непорозумінь.  

Етнос – спонтанна міжпоколінна сукупність людей, які мають спільність у мові, звичках, 
психіці, культурі, звичаях, а що особливо важливо, – що ця сукупність розуміє свою відмінність від 
інших і підкреслює її, – в самоназві, топоніміці, мові, звичаєвості – в постійній відчужденності від 
«Інших». Так склалось, що Україна є унітарною державою с точки зору політики, а загалом 
мультиплікаторним утворенням. 

Виникає питання «спільноти». Чи є «спільнота» штучно-уявною, а спільна історія – міфом, 
особливо для мультиплікаторних об’єднань. Чи вона все-таки є тяжінням, що викликає відповідні дії 
– реакції, емоції. В стані ідеології, безумовно, етнічність – це та величина, яку використовують для 
політичних рецепцій, але в стані «самобуття» людини це – метіафізичний спосіб переживання, 
тяжіння до життя. Індивід не може жити без помислення ідеї та сенсу, від цього виникають такі 
евфемізми, як «дух народу», «ірраціональна воля», – стають загалом реальністю суб’єктивності. 
Звісно, що ними можливо легко маніпулювати, що і трапляється дуже часто в сучасній внутрішній 
політиці держави Україна. 

В сучасній філософії конструктивізму можна споглядати відносну корупцію цих термінів з 
поглядом на національний етикет. Етнологія повинна виходити із позиції, що етнічність є 
поєднанням «зрозумілого-незрозумілого», а також утворення фільтрів світосприймання, 
психологічного захисту та ідентичності. 

Треба поєднувати матеріальні та духовні риси і цим визначати спільність. Відносно цього 
треба зауважити, що S (людина) не може бути невідповідною до умов, в яких вона виросла, одержала 
освіту, побудувала шкалу цінностей, організувала приватний побут, одержала звички та 
світосприймання. 
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Космополітизм – надумане розуміння людини, бо S завжди шукає своїх витоків, які ведуть до 
імперальної поведінки, позаяк кожна система об’єктивності ніщо інше, як захист суб’єктивності. 
Об’єктивність потрібна людині як межа відповідальності.  

Кореляти відповідальності виникають там, де є чітка лінія взаємовідносин, а також  
суб’єктивне бажання асиміляції чи герметизації. Виникає питання: чи етнічність є стан і зв’язок, який 
потребує узагальненої відповідальності і розуміння та прийняття «чужого»?  

Світорозуміння людини завжди було граничним – «свій – чужий». Сприйняття «чужого» 
приводило до конфліктів та компромісів. Індивідуальне сприйняття «чужого» розмивало кордони 
етнічності (шлюби, задруги, і т.ін.), згадати хоча б, що у війську Запорізькому були, згідно 
Яворницькому, українці, поляки, чехи, білоруси, євреї, росіяни тощо. Тобто субетнос «козацтво» [2, 
с. 21] не мав, в даному випадку, ніякого відношення до національності.  

Проблема культурної асиміляції є надзвичайно важливою, а культурна ідентифікація також 
потребує спеціальних досліджень. Взагалі етнічність треба розуміти як культурну спадщину, яка 
освоєна в тій чи іншій мірі, яка дозволяє людині почувати себе комфортно або дискомфортно в тому 
чи іншому середовищі. 

Співвідношення індивідуального та соціального як внутрішній механізм етнічності може бути 
зображено через взаємодію таких факторів, як: походження, генетична спадщина, уроджений статус 
чи приписана ідентичність  [3]. Культурна спадщина, що засвоюється у процесі первинно-вторинної 
соціалізації, а також суб’єктивними факторами – самосвідомістю, прийняттям своєї належності та 
особливо ролі чи її уникнення, бажанням інтегруватись в відокремлену спільноту чи аморфуватись. В 
випадку неповної адаптованості виникає «феномен лояльності», коли особистість проявляє 
байдужість до етнічної партиципації, але зоставляє за собою співучасність з етнічною групою в 
деяких співучасностях. Етнічна приналежність може стиратись і внаслідок виховного асимілювання, 
де індивід може не знати про своє походження, свій етнокультурний базис. Зокрема це видно і в 
сучасній Україні, де є багато прикладів поверхневої асимільованості. Родова пам’ять, культурний ген, 
етнонаціональний менталітет  є досить маловизначеними поняттями в етнології, соціальній 
психології, але часто поведінкові реакції, мотиви їх зумовленості неможливо визначити хоча би без 
технологічних понять. Узагальнені поведінкові риси, звичайно, не передаються через біокод, але 
всіляка взаємодія між суспільною і культурною приналежністю може відтворювати поведінкові та 
звичаєві заперечення, хоча би на дуальному рівні.  

Скоріше всього, тут спрацьовують не фактори темпераменту, біологічних рис, а інформаційні 
структури та поведінкові кластери, в яких знаходиться суб’єкт. Це так званий «соціальний 
імпринтинг», де дотиково суб’єкт починає почувати свій зв’язок і співучасть, ба, навіть фатальність 
роду, його вищості. Дуже важливим є питання розрізнення культурної самосвідомості та етнічної 
самоідентифікації. В першому випадку особистість базує свою неупереджену індивідуальність на 
партикулярній основі (домашнє, побутове, особисте виховання), а в другому випадку – основою є вже 
зафіксована етнічність за всіма наслідками виховання, побуту, орієнтацій, оцінок.  

Внутрішня ідентичність та віртуальна не завжди співпадають. Штучне відокремлення 
індивіда від статистичної групи не призводить до трагедійності (без подальшого усвідомлення), а от, 
коли етнічну самоідентифікацію призупиняють на рівні повної самосвідомості, то це призводить до 
відповідних конфліктів – «держава-особистіть», «партиципальність-гіпернаціональність» (феномен 
дисиденства в Радянському Союзі).  

Самовідчуття та самовідокремлення особи виникає там, де є підгрунтя, - чи особистість чи 
соціальність, які дають відчуття правильності та підтримки... Під впливом реклами та візиалізації 
поведінки формується ситуація ролевої (акторської) поведінки, без глибинного запозичення 
відповідностей. Але в цьому випадку суб’єкт стає маніпулятивною величиною, без огляду на 
внутрішню атрибуцію. Його рнпрезентативність має форми не атрибутивні, а лише декоративні. Там, 
де не вистачає вимог для змушеної поведінки, особистість поводить себе, як симулякр. Можливо 
вишукати в собі поведінкові конструкції (Абеляр) [4, с. 263], (Монтень) [5, с. 33] тощо, але зостається 
проблема їх узагальнень. Знову ж виникає питання, а чи є рольова партиципація признаком 
етнічності (гри за правилами), наскільки групове навантаження уособлює чи вирізняє особистість? 

 Р. Дженкінс [6] вважає, що в індивідуальній ідентичності підкреслюються відмінні риси, а в 
колективній – схожі. Знову ж, в якій мірі суб’єкт схиляється до схожості чи відмінності? Індивіди не 
сприймають свою етнічність механічно, переживання етнічності – доволі складний і суперечливий 
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процес. В цьому випадку людина може використовувати як традиційні рольові кластери, так і зовсім 
незвичні, індивід має вибір, аж до відмови від етнічності.  

В умовах глобалізації все частіше проявляється феномен „втрати ідентичності”, але на 
користь чого? Проблема полягає в тому, наскільки людина інкорпорована в групові відносини, 
наскільки вони тяжіють і відокремлюють її від спільноти (узагальнення). 

Соціальні ознаки подібності, які є спільними для індивіда та представників його етносу, 
можуть сприйматися як спільні, а можуть і вирізняти людину. Питання в тому, наскільки індивід 
готовий до того, що його сприймають як «іншого», а це вже психологічна проблема. Інгруповість та 
аутогруповість виникають в події приналежності та дистанційності, а також формують соціальний 
простір етносу. Інгрупова партиціпація має символічний характер «впізнавання» («маски подібності» 
по Дженкінсу – [6] та «парасольку солідарності» – до цього типу інкорпорації схильні особи, які 
неспроможні адаптуватись до чужого культурного середовища. 

На першому місці тут є безпека через консервативність цінностей, та відповідно і поведінки, 
коли ситуація сприймається неушкодженою, якщо діяти відносно заданих параметрів. Безпечність 
гарантується, допоки людина діє не тільки активно, але і підтримує «вогонь ідентичного багаття». 
Знаходячись в іншому середовищі (мова, топоніміка, звичаї, побут), людина чи пристосовується до 
іншого культурного середовища, чи ігнорує його, чи активно йому протидіє.  

Кожна з цих позицій обумовлена енергетичністю титульного етносу, в якому знаходяться 
етносубкультури. В Європі ми бачимо масу прикладів державної поведінки. Відносно субетносів (від 
підкреслено агресивного до компромісного). 

Самоідентифікація може штучно згасати до моменту визначеності. Міжетнічні межі 
зостаються завжди. Сама етнічність – постійне відтворення меж, але це можливо при постійному 
поповненні етнічного колективу або енергійністю уявного ядра колективу. В цьому відношенні ми 
маємо в Україні – «понтійських греків», «кримських татар», «південноукраїнських болгарів», 
«гагаузів» тощо. Членство в етнонаціональних спільнотах має конвенціональну природу, воно 
заохочувальне, але й примусове, разом з тим. Викликом на розмивання етнічної ідентичності є 
компактні поселення, культурнаціональні спільности та товариства, культурні центри, громади 
меншин.  

Страхи дифузії можуть призводити і до оригінальних форм протидії. Дуже важливим 
питанням зостається питання: що ідентифікує людей, що призводить до антидифузії (ксенофобії, 
сепаратизм, расизм)? Де водорозділ між невідповідністю – в зовнішньому вигляді, віруваннях, 
поведінці, заборонах та їх афектацій? Чи можуть інтеракції в вигляді культурних центрів та 
етнонаціональних громад вирішити питання адаптації з урахуванням глобалізації світу? Чи не є вони 
консервативним прийняттям сталого і загрозою перед космополітичною людиною? 

Питання полягає в тому, що зараз виник ефект віртуальної ідентичності, яка має частіше 
всього емблематичний характер. Суб’єкт повинен вирішувати в загальній шкалі цінностей, що для 
нього більш важливо – збереження національного співвідношенніф, чи умовної адаптації. Адаптація 
завжди сприймається людиною як незалежність, хоча психологічно суб’єкт завжди тяжіє до безпеки 
(держава, культурне середовище, етнонаціональна група тощо).  

Виходячи з цього, індивіди вибирають різні поведінкові стратегії: 
- інтеграція – збереження культури свого етносу при позитивному ставленні та взаємодії з 

культурою більшості; 
- сегрегація – настанова на ізоляціонізм заради збереження етнокультурної самобутності;  
- маргіналізація – випадок, коли етнокультурна меншина слабка (кількісно, чи втратила 

зв’язки з основою, чи немає схильності їх підтримувати); 
- асиміляція – процес поглинання меншинної культури домінуючим етносом. Це частіше 

всього індивідуальний вибір представника етнічної спільноти, заради кар’єри, шлюбу, і т.ін. 
Якщо прослідити історію українців як етносу, то можливо зауважити, що асиміляція 

стосувалась української шляхти, після розгрому Січі; вона також була характерна для періоду 
перебування України у складі СРСР; маргіналізація була властива провінційним регіонам, які мало 
були захоплені процесами індустріалізації, а інтеграція, на наш погляд, є важливою складовою 
державної політики України в сучасних умовах. 

Треба звернути увагу на загальні іміграційні процеси, які мають частіше всього економічне 
підгрунтя. Четверта хвиля еміграції українців зумовлена не стільки політичними, релігійними 
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мотивами, а суто економічними причинами. В останнє десятиліття Україну покидає багато освіченої 
та перспективної молоді, яка на відміну від першої та другої хвилі еміграції не переймається 
національною ідентичністю, а є самостійно створеними, завдяки глобалізації, космополітами, без 
упередженості відносно національності та патріотизму. При цьому вони зберігають дух етнічності та 
самобутності. 
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SUMMARY 

 
The article studies problem of national and cultural identity, latent and real conflicts of ethnic 

groups, seeing that the latter try to assimilate in modern global space. Different definitions of ethnic group as 
socio-cultural item are also studied as well as their correlation with subethnic groups. The problem of ethnic 
group marginalization and problem of cultural space and its foundaries are also brought to attention. 

 

В.С.МИКОЛЬЧЕНКО  

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ГЕРОЇЗМУ  
ВІД АНТИЧНОСТІ ДО СЬОГОДЕННЯ 

 
В історії філософської думки одне зі значних місць належить проблемі свободи вибору 

людиною дій та вчинків, що відрізняють її від соціально-масової поведінки більшості. До таких дій у 
першу чергу належать героїчні вчинки. Ставши однією з вічних тем у діалозі різних епох і 
культурних традицій, проблема визначення героя і героїчного, як ніяка інша, несе на собі відбиток 
різних ідей, суперечливих суджень, політичних і теоретичних спекуляцій. У той же час вона завжди 
залишається життєвим питанням, що зачіпає долю людства, окремо взятої особистості і є актуальною 
в усі часи. 

Кожний народ із давніх часів до сьогодення має свої приклади високого служіння обов’язку, 
прояву героєм сили, розуму, які перевищують звичайні людські. Масова свідомість запрограмована 
на очікування героїчного заради загального блага. Невипадково історичні, міфологічні відомості про 
героїв зберігаються в пам’яті поколінь і підвищують самооцінку нації. Сучасний етап розвитку 
людства чітко виявляє неоднозначність ставлення  до героїв та їх сприйняття. Так, в українському 
суспільстві фактично зникли з вжитку такі поняття, як «народний герой», «герой праці», що є 
відображенням ціннісної аномії, втрати ідеалів у сучасному світі. Саме цим пояснюється актуальність 
авторської спроби додаткової реіфікації поняття «героїзм». 

У розвитку філософської думки вивчення героїзму посідає важливе місце через необхідність 
осмислення цього феномена в соціальному контексті. Розуміння героїзму впливає на свідомість і 
поведінку окремих особистостей та зазнає змін протягом тисячоліть. Багатовіковий досвід вивчення 
героїзму має потужний вплив на формування образу сучасного героя, безпосередньо пов’язаного у 
власних вчинках з історичним корінням свого етносу, адже     «… героїзм – явище історичне, де 
кожному століттю відповідає свій тип героїзму та героїв» [1, с. 36-37]. 

Близькою проблема героїзму є для Платона, Августин Блажений,  Дж. Бруно, Н. Макіавеллі, 
Дж. Віко, Гегеля, С. К’єркегора, Ф. Ніцше, К. Леві-Строса тощо. Українська філософська думка теж 
не стояла осторонь, але через історичні причини ця тема більше представлена в літературних творах. 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

186 

Серед найбільш відомих українських дослідників героїзму хотілося б зазначити П.Юркевича, 
Т.Шевченка, І.Франка, Л.Українку, Д.Донцова, В.Липинського, О.Кульчицького тощо. 

У давніх греків героєм вважався той, хто мав велику фізичну силу, благородство, хто брав гору 
в баталіях і війнах. У цілому для даної епохи рабства було властивим наділяти героїчними рисами 
перш за все тих рабовласників, які володіли фізичною силою, сміливістю, здатністю тримати в покорі 
рабів. По суті, виходило, що мірилом героїчного діяння тих чи інших особистостей було їх 
відношення до аристократичної знаті, а також оволодіння певними фізичними та воїнськими 
доблестями. Можливість героїзму в значній мірі співпадала з приналежністю до клану аристократії. 
Влада сама по собі визначалась благородством, здатністю підкорювати маси рабів. Саме ці якості 
культивувались і виступали критеріями героїчного. 

Класична грецька філософія міфологізує проблематику героїчного, говорячи про героя як 
посередника між богом та людьми, проміжну ланку між небом та землею, космічного діяча, 
організатора порядку, борця з хаосом, живе втілення величі народу. На основі міфу антична 
філософія створила формулу «бог-герой-людина», завдяки якій намагалася визначити сутність і зміст 
людського існування. Героїзму не можна було навчитися, ним наділяла лише сама природа або боги, 
а звершувати героїчні діяння можна було лише після проходження попередньої героїчної підготовки.  

Одним із перших в історії філософське обґрунтування понять «герой» і «героїзм» намагався 
дати Платон. Для нього герої є не лише посередниками між світом богів і світом людей, але й 
мудреці, інтелектуали, софісти. У цьому розумінні Платон продовжує грецьку поетичну традицію 
розуміння героїчного, яка має справу з міфологемою героя. Не відкидаючи міфологічного розуміння 
героїзму, філософ все ж таки вводить дану проблематику в соціально-філософський простір, 
пов’язуючи можливості героїзму не тільки з божественною волею, а і з соціальним статусом. Згідно з 
Платоном, справедливим є таке суспільство, в якому кожна людина виконує соціальну роль, яка 
відповідає її вродженій природі, здібностям і схильностям. За своїми задатками мислитель виділяє 
три групи людей: філософи, стражі, дільці-виробники. Хоча філософ і страж – це один єдиний тип 
бійця. Відмінність же між ними полягає в тому, що філософ більш інтелектуальний, наділений 
творчо, а страж є рядовим солдатом. Проте їх можна об’єднати в героїчний тип філософа-стража. При 
цьому воїна-філософа Платон визначає як вищий тип; і саме тому, на його думку, несправедливе те 
суспільство, яке утискує героїчний тип особистості і героїчно-творчий тип людини-філософа. Ідеї 
Платона стають основою для подальшого розвитку концепції героїзму. 

Середньовічні філософи вважали, що велич індивіда проявляється у свідомому служінні Богу. У 
цей час пропонується нове розуміння героя, при якому його основне призначення полягає в 
жертовності, але не в межах соціальності, як Града Земного, а за образом героїчного шляху Христа 
(А. Блаженний).  

 Пізніше критерії героїчного змінилися. Середньовічне суспільство оспівувало представників 
військового стану – лицарів, які були на службі у феодалів, князів, королів. Феодальна структура 
суспільства складалася з ядра (князь, феод), наближених до нього (васалів), військової дружини і 
селянства. Для захисту володінь, розв’язання суперечок, утримання в покорі черні потрібна була 
військова сила, яка перш за все втілювала реальну владу і можливості феодалізму. Саме війна в епоху 
Середньовіччя була тим соціальним явищем, де вмикався механізм героїчного.   

Таким чином, в Середньовіччі герой трактується неоднозначно: з одного боку, це лицарі-духу, 
що існують за Божими законами, з іншого – це лицарі-захистники, що живуть за військовим 
статутом. 

Однією зі спроб обґрунтування витоків героїчних діянь в епоху Відродження є життя і 
творчість Дж. Бруно.  У  праці  філософа  «Про героїчний ентузіазм» герої та героїзм розглядаються в 
естетичному ракурсі та зростають від платонівського ентузіазму до активного героїчного відчуття 
життя. Описуючи героїчний ідеал, філософ виступає проти християнського розуміння 
богонатхненності героя і не вважає величні дії людей проявом Божої волі. Героїчний ентузіазм має 
природний світлий і яскравий дух, прагне до істини, справедливості, запалює світло розуму та йде 
далі звичайних людей.  

Інший концепт представлений у працях Н. Макіавеллі,  котрий  пропонує політично-утилітарну 
концепцію героїзму, сутність якої полягає в тому, що політична мета може досягатися політичними 
засобами, а політизація моралі відкриває шлях до героїзму, зорієнтованого в першу чергу на молоде 
покоління. 
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Епоха Відродження характеризується сплеском наукової діяльності та відчуває на собі опір 
церковних діячів. Тому слід підкреслити, що мислителі цього часу не лише висловлювали власну 
думку з приводу героїв і героїзму, а й самі були героями. Науковий героїзм, проявлений філософами, 
заслуговує окремої уваги і може бути темою окремої статті.   

У Новий час перша спроба теоретичного обґрунтування героя належить італійському філософу 
ХVІІІ століття Дж. Віко, який вважає, що героїчне  притаманне лише одній з історичних епох. 
Відповідно до концепції історичного коловороту він пояснює, що суспільне життя людей проходить 
три етапи: епоха Богів, епоха Героїв, епоха Людей.  Пов’язуючи героя з умовами життя античного 
суспільства, він заперечує можливість героїчного в наступні століття та пов’язує героїзм з 
патріотизмом: «Герої ототожнювали з особистим інтересом інтерес своєї батьківщини» [2, с. 247]. 
Вектор історичного розвитку, на його думку, визначається збільшенням участі людей у реалізації 
своїх прав, основаних на справедливості розуму. Історія, за Віко, - це постійні коливання між правом 
сили та правом розуму, а герой – то особлива проміжна фігура, яка забезпечує перехід людей від 
дикунства та варварства до істинної людської природи [Див.: 2, 251]. 

Подальше дослідження героїзму має місце в концепції Гегеля, яка безпосередньо витікає із 
загального уявлення про історичний процес як етап самопізнання абсолютного духу. Історичний 
процес, вважає філософ, є закономірним формуванням свободи. Гегель пов’язує поняття «герой» з 
поняттям «видатна історична особистість», позиціонуючи героя  як людину, що уособлює 
всезагальне в індивідуальному, як провідника об’єктивної необхідності, одночасно творця та жертву. 
У «Лекціях з естетики» Гегель визначає героя як «…індивідуума, який за самостійністю свого 
характеру і, керуючись своїм свавіллям, бере на себе тягар та здійснює весь вчинок»         [3, с. 189].  

Друга половина ХІХ – початок ХХ століть сформували велику кількість нових уявлень про 
героя і героїзм, серед яких можна виділити різні точки зору. Так, С. К’єркегор запропонував етико-
релігійну трактовку героїзму, в якій особливе місце відвів трагічному герою, що виконує певну місію, 
а його доля складається з випробувань довжиною в життя. На думку філософа ,  самоідентифікація 
потребує певної сміливості: «Насмілитися по суті бути самим собою, насмілитися реалізувати 
індивіда… ось у чому полягає християнський героїзм, і варто визнати його вірогідну рідкість» [10, с. 
251]. 

Отже, засновник екзистенціалізму особливу увагу звертає на самоідентифікацію як одну з 
найважливіших проблем людського існування, наголошуючи, що цей процес є визначальним і 
найскладнішим у житті кожного індивіда.  

 На відміну від своїх попередників, Ф. Ніцше стверджує, що героїчна фаза людської історії вже 
минула, а сучасна епоха домінування «людського-дуже людського» заслуговує лише критичного 
засудження, передбачаючи появу надлюдини як майбутнього героя [Див.: 4, 271]. У працях філософ 
розкриває сутність сучасного розуміння героїзму, а саме, героїчним є те, що демонструє силу, 
духовну міць, здатність забезпечити «волю до влади» як вищого змісту буття. Філософ стверджує, що 
прагнення до панування, до влади веде до переоцінки всіх духовних цінностей, у тому числі і в 
розумінні сутності героїчного, його критеріїв; а героєм може бути той, хто ближчий до ідеалу 
«надлюдини» - людського унікуму, який здатен володарювати над «рабською мораллю». Герой для 
Ніцше – це «напівбог, напівтварина, напівлюдина з крилами янгола, зла демонічна істота» [5, с. 169]. 

У цей час особливу увагу привертає міфологічна концепція героїчного К. Леві-Строса. 
Моделювання концепту героя і героїзму пов’язане з часом, історичними процесами та особистістю 
суб’єкта, у результаті чого людина діє в історії як індивід, відповідальний не лише за себе, а й за 
оточуючих. У результаті філософської рефлексії автор приходить до висновку, що героїчне – це 
певна міфологема, котра реалізується у свідомості сучасної людини, заповненої архаїзмами і 
міфологічними символами. 

Українська філософська думка розвивається в контексті європейської, переймаючи її досвід, але 
і виробляючи свої певні особливості. Сфера зацікавленості автора породжує інтерес до формування 
уявлень про героїзм у національному контексті, який розкриває своєрідність розвитку героїзму 
наших пращурів, та окреслює перспективи його піднесення на сучасному етапі становлення 
українського суспільства. 

Формування уявлень про героїв і героїчне українськими мислителями почалося ще за часів 
Київської Русі. Героїчний образ тієї епохи асоціювався з давньоруським князем, про що збереглися 
свідчення в таких творах, як «Історія Русів», «Слово про закон і благодать» тощо. 
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Видатний український філософ П. Юркевич зазначав: «Серце – основа діяльності душі й 
морального вчинку. Не може бути людина моральною без переконань і без героїзму – готовою йти 
назустріч усім тим силам, що стають на перешкоді її духовного розвитку» [6, с. 236]. З цим не можна 
не погодитись, бо намагання «жити за сердечним покликом» і є визначальною рисою українців, яка 
останнім часом втратила свою актуальність та підмінилася прагматизмом. 

На формування поняття «герой» в українському культурному просторі вплинули вітчизняні 
письменники. Глибоко філософські тексти, що мають настановчий характер, бачимо у Т. Шевченка 
(закликав народ до героїчної боротьби за волю), І. Франка (оспівував інтелектуальний героїзм), 
Л. Українки (визначила гендерне розуміння героїзму). 

Особливо цінними на становлення уявлень про українського героя є думки О.Кульчицького. 
Виняткову увагу філософ приділяє історичним чинникам формування української ментальності, 
пов’язуючи її особливості з геополітичним положенням України, перебуванням українця на межі 
«можливого існування», випадковості, страждання, загрози смерті. Саме вплив цих негативних явищ 
сприяв зміні буття з нижчої форми на його вищу екзистенційну, що переступає межі життя: чесність, 
воля, віра, героїка; проте філософ зауважує, що наявність такого стилю життя як «Vita heroika» 
формує й інший «анабіотичний» стиль життя – «Vita minima», спрямований на те, щоб перечекати і 
перетерпіти негоди історичного процесу. 

 Подальший розвиток уявлень про героїзм відбувся в працях Д. Донцова і В. Липинського, концепції 
яких відрізняються політико-ідеологічною спрямованістю, світоглядними компонентами, ставши 
складовими національної української героїчної традиції. 

У сучасній трактовці героїзму мають місце і негативні тенденції, що проявляються в 
нав’язуванні певного образу «героя» державою. У даному випадку герой стає засобом маніпуляцій, 
які державна влада використовує задля впливу на масову свідомість. Посилаючись на загальновідомі 
історичні факти можна відслідкувати, наприклад, що трудові рекорди готувалися цілою групою 
людей (бригадою), а героїчні лаври присвоювались лише одному; військова наука вимагає від солдат 
зберігати своє життя, а не жертвувати ним заради героїчного вчинку. Але необхідність пошуку 
державою нових героїв пов’язана зі змінами, які відбуваються в політичному, культурному та 
духовному устрої сучасного суспільства.  

Героїзм цікавий для нас перш за все тим, що є позитивним відхиленням від загальноприйнятого 
соціокультурного типу людини, який склався та отримав масове розповсюдження в суспільній 
свідомості. Так, герой сприймається як надлюдина, а, з іншого боку героїзм визнається крайністю, 
але з висловлюванням «позитивне відхилення» можна не погодитись. На думку автора статті, 
здатність до героїчного вчинку притаманна кожній людині, а проявитися вона може лише за певних 
обставин (у переважній більшості критичних). Таким чином, риса, що притаманна всьому людству, 
не може бути відхиленням, вона є нормою.  

Героїзм передбачає здатність людини до здійснення подвигу. У традиційному розумінні подвиг 
– це певний цілеспрямований героїчний вчинок людини, що перетворює зовнішній світ, спрямований 
на зміну негативного перебігу розвитку людини до кращого, це рух з метою викорінення 
негативного. Виступаючи в ролі людської дії, подвиг завжди конкретний, і цією конкретністю він 
створює реальний зміст героїзму. Отже, героїзм не може існувати поза подвигом, а подвиг - поза 
героїчним часом; історичний відрізок, який через певні обставини вимагає від людини надмірного 
напруження фізичних і психічних сил. Саме цей факт підкреслює вислів А. Тойнбі: «Подвиг стає 
адекватною відповіддю на історичний виклик» [8, с. 382], з яким не можна не погодитись.  

Звертаючись до минулого людства бачимо багато випадків, коли героїзм стає масовим явищем 
(яскравим прикладом чого може бути Велика Вітчизняна війна). Такий героїзм стає своєрідною 
адекватною реакцією на екстраординарні об’єктивні умови. Масовий героїзм може носити як 
стихійний характер, так і бути свідомо організованим.  

Наведені приклади, різні за часом свого виникнення, характером обґрунтування і напрямами, 
відкривають багато рис феномена героїзму, окреслюють певні аспекти його вивчення. Образ героя та 
героїчного має сенс у будь-якій соціальній системі, у кожну історичну епоху. Він не є чимось 
постійним, закостенілим, а існує у співвідношенні з певними культурними умовами розвитку 
суспільства на різних етапах, відображує людську свідомість, психіку і культуру в цілому. «Існує 
тісний і непорушний зв’язок між героєм та народом, який його породив. У вигляді героя неминуче 
проявляються основні риси народу, що дав йому життя… В народі герой черпає силу Духу та жар 
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серця, волю та культуру» [7, с. 273]. Розуміння героїчного допомагає орієнтуватися в сучасному світі 
при виникненні різноманітних моральних колізій. 

Спираючись на вищевикладене, можна визначити героя наступним чином: це є людина, яка 
знаходиться в стані боротьби, зіштовхуючись на своєму шляху з різного роду перепонами як 
зовнішніми, так і внутрішніми та долає їх. 

Отже, проведене нами дослідження свідчить, що феномен героя і проблема героїзму є 
складними та неоднозначними, а значить, потребують подальшого осмислення в полі 
дисциплінарному науковому дискурсі. 
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SUMMARY 

 
The article discusses the history of the formation of the ideas of heroes and heroism from antiquity 

to our days. Emphasizes the need for theoretical formation of the image of a modern hero, who shall 
combine the achievements of past generations and to correspond to the present moment. 
 

И.В. ШАТАЛОВИЧ  
 

ПОНЯТИЕ ДЕТЕРМИНИЗМА:  
К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ 

 
Понятие детерминизма одно из наиболее спорных понятий неклассической и 

постнеклассической философии. Так, по мнению А. Пуанкаре, наука явно детерминистична по 
определению. Она является таковой как a priori (без детерминизма она не могла бы существовать), 
так и a posteriori (доказывает детерминизм своим существованием). Более того, мир, в котором не 
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царит детерминизм, был бы закрыт для ученых [29, с. 632, 666]. С другой стороны, один из 
основателей синергетического направления И. Пригожин неоднократно в своих работах критиковал 
понятие детерминизма, а накануне ХХІ столетия, опубликовал статью с категорическим названием: 
«Творящая натура: Детерминизма нет ни в обществе, ни в природе» [27]. На наш взгляд, далеко не 
последнюю роль в решении указанной проблемы играет терминологическая неоднозначность в 
понимании детерминизма.   

Терминологическая неоднозначность – одна из наиболее весомых трудностей, с которою 
сталкивается исследователь детерминизма. Дело в том, что в научной и справочной литературе 
термин детерминизм, наряду с общепринятым значением «жесткого» или «лапласовского» [30, 
с. 631], встречается в самых разных вариантах, что вызвано различным пониманием смысла самого 
детерминационного отношения, а также соотношения детерминации и причинности, детерминизма и 
индетерминизма, неопределенности и детерминированности явлений [16, с. 10]. Например, 
известный исследователь детерминизма М. Бунге только в рамках одной работы [5] выделяет 
множество его аспектов: общий, онтологический, научный, причинный, механистический, 
ньютоновский, экономический, этический, географический, геополитический, расовый. Кроме 
указанных аспектов термин детерминизм также встречается в значениях: вероятностный [6, с. 4-5], 
диалектико-материалистический [13, с. 101], информационный [34, с. 166], космологический [3, 
с. 152], монистический [19, с. 109], мягкий [31, с. 181], номологический [2, с. 23], слабый [31, с. 215], 
смысловой [1, с. 404], социальный [23, с. 113], теологический [3, с. 152], технологический [26, с. 104], 
философский [3, с. 152] и др. Такой достаточно большой терминологический «разброс» и 
многозначность понятия требует уточнения классификации и определения. 

Рассмотрим наиболее распространенные попытки классификаций и определений 
детерминизма, предпринятых исследователями. Одну из первых классификаций предложил М. Бунге 
[5], однако она не имеет четких оснований деления. В ней наряду с классической причинной 
детерминацией (или причинностью) выделяются также количественная, механическая, 
статистическая, структурная (или холистская), телеологическая, диалектическая и другие формы 
детерминации.  

Более четкие классификации можно выделить у других исследователей. По основаниям 
предопределенности и предсказуемости К. Поппер [35] делит детерминизм на религиозный, 
метафизический и научный, а также детерминизм здравого смысла. По основанию логически 
возможных сочетаний детерминизма и индетерминизма наиболее развернутой является 
классификация болгарского философа А. Поликарова [25]. Исследователь выделяет девять основных 
значений понятия детерминизм и восемь значений понятия индетерминизм, акцентируя внимание на 
том, что дилемма «детерминизм – индетерминизм» иногда зачастую сводится к вопросу дефиниции. 
По каузальному основанию отметим классификацию Ю.Б. Молчанова [18], который полагает, что 
проблема детерминизма сводится, в конечном счете, к проблеме адекватного употребления терминов. 
Он формулирует несколько различных логически возможных концепций соотношения детерминизма, 
индетерминизма, каузальности и акаузальности. М.А. Парнюк [22] классифицирует детерминизм по 
основанию, которое составляют категории материалистической диалектики (абсолютное – 
относительное, возможное – действительное и др.). Исследователь исходит из того, что в данных 
категориях отражается один и тот же объективный и необходимый процесс детерминации с разных 
сторон. Классификация В.П. Бранского [4], как отмечает сам автор, носит феноменологический 
характер и фиксирует основные (наблюдаемые в опыте) фрагменты взаимодействия, а также виды 
детерминации, характеризуемые с точки зрения категорий «возможность» и «действительность». По 
онтологическому основанию В.П. Огородников выделяет материальное и идеальное как основные 
формы детерминации с наибольшей степенью обобщения действительности [21, с. 64-68]. По 
основанию времени наиболее разработанной является классификация Я.Ф. Аскина [2]. Он выделяет 
три типа детерминации: детерминацию прошлым (из прошлого), настоящим (из настоящего) и 
будущим (из будущего). Классификацию детерминации по основанию свободы, предложил 
С.С. Аверинцев [1, с. 404-410]. По его мнению, судьба – понятие-мифологема, выражающая идею 
детерминации как несвободы. От понятия судьбы следует отличать два других понимания 
детерминации, оставляющие место свободе: научное (каузальную детерминацию – причинность) и 
теологическое (смысловую детерминацию – провидение, предопределение). Каузальное понимание 
допускает возможность выйти за пределы необходимости, проникнуть в ее механизм и овладеть им. 
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При теологическом понимании человеку предлагается увидеть бытие как бесконечную глубину 
смысла, как истину, что также связано с идеей свободы. 

К проблеме классификации детерминизма примыкает проблема его определения. Во-первых, 
обращает на себя внимание, распространенное в западной философии (например, у А. Бергсона, 
Р. Карнапа, К. Поппера), механистическое или лапласовское понимание детерминизма (в смысле 
«жесткой» обусловленности событий, выражаемой динамическими законами, допускающими 
возможность однозначной предсказуемости). Во-вторых, отметим существенную физикализацию 
трактовки детерминизма под влиянием позитивистской философии (как точно заданного начального 
физического состояния, которое однозначно и точно определяет конечное состояние). На 
неправомочность подобных упрощений в понимании детерминизма, подмену общего понятия 
детерминизма частным неоднократно обращали внимание многие исследователи [2, с. 35-44; 6, с. 81; 
7, с. 34; 10, с. 361]. В-третьих, требуют пересмотра [22, с. 42; 14, с. 16] признанные в рамках 
материалистической философии определения детерминизма как относительной необходимости [12, 
с. 166]; общего детерминизма как онтологической теории, необходимыми и достаточными 
компонентами, которой являются: генетический принцип (ничто не может возникнуть из ничего или 
перейти в ничто) и принцип закономерности (ничто не происходит необусловленным, 
незакономерным, произвольным образом) [5, с. 40]; детерминизма как доктрины, признающей 
всеобщий характер принципа причинности [31, с. 74]; детерминизма как взаимообусловленности и 
всесторонней связи явлений [8, с. 41; 31, с. 15].  

С утверждением синергетических идей еще более актуализируется необходимость 
переосмысления определений детерминизма. На формировании «нового образа детерминизма», 
«детерминизма с пониманием неоднозначности будущего» настаивают Е.Н. Князева и 
С.П. Курдюмов [9]. М.А. Можейко тоже обращает внимание на необходимость перехода от 
парадигмы линейного детерминизма, характерной для предшествующей стадии развития западной 
культуры к парадигме детерминизма нелинейного типа («неодетерминизма») [17, с. 691-692]. С 
позиций синергетики исследователь Д.С. Чернавский [32] обращает внимание на необходимость 
ревизии самого понятия «причины», так как в неустойчивых системах имеет место несоизмеримость 
причин и следствий. Очень малая величина (неустойчивость) может приводить к следствию, которое 
по масштабам с причиной несоизмеримо. Под влиянием синергетических идей Г.И. Рузавин [31, с. 
43-65] вводит понятие «циклической причинности». Процессы самоорганизации показывают, что 
действия, которые возникли, также (циклически) могут влиять на причину, которая их породила, что 
существенно при изучении сложноорганизованных социально-экономических и культурно-
гуманитарных систем. Отечественная исследовательница И.С. Добронравова обращает внимание на 
то, что общепринятой концепции детерминизма в философских основаниях синергетики пока еще 
нет, хотя и естественнонаучные, и философские предпосылки для адекватного понимания причин 
самоорганизации уже налицо [31, с. 214]. 

Таким образом, констатируем актуальность терминологически-понятийного направления 
философской разработки детерминизма, которая выражается, с одной стороны, в необходимости 
пересмотра существующих определений и классификаций, а с другой – в отсутствии четкого 
общепринятого определения понятия детерминизм. 

Целью статьи является уточнение содержания и объема понятия детерминизм. 
Перед началом исследования, обратим внимание на ряд проблем методологического 

характера, возникающих при определении и классификации понятия детерминизм. 
Во-первых, в теоретическом плане сложность определения детерминизма заключается в 

установлении меры детерминации. В.Г. Иванов обращает внимание на то, что мера жесткости 
детерминизма может быть представлена в логической форме, но сам выбор универсальной меры 
жесткости затруднен, а задача ее нахождения неизбежно противоречива. Всякая мягкая 
формулировка детерминизма или двусмысленна (допуская в принципе либо более жесткое 
определение, либо индетерминизм), или внутренне противоречива (детерминизм, признающий 
«клинамен», тождествен индетерминизму). Всякая же жесткая формулировка дискриминационна по 
отношению к каким-то разделам науки (например, к квантовой физике), утверждая их 
неполноценность в форме, выдвигающей невыполнимые требования [6, с. 180]. 

Во-вторых, существует проблема учета языковых нюансов при анализе детерминизма [2, с. 7]. 
Так, в романских языках детерминация (determination) в непосредственном лексическом значении 
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связывается с определенностью. Поэтому неудивительно, что среди западных философов 
детерминация зачастую сводится к определенности и предсказуемости (Р. Карнап и др.). Кроме того, 
неопределенность передается в английском языке как индетерминированность (например, принцип 
неопределенности – indeterminancy principle). Это обстоятельство, возникшее при становлении 
квантовой механики, способствовало, по мнению Л.Б. Баженова, путанице в понимании 
детерминизма [31, с. 74]. Поэтому самоидентификация ряда западных философов (К. Поппера и др.) 
как индетерминистов, в отличие от их украинских и русских коллег требует более взвешенного 
осмысления. Если в английском языке категории детерминизма и индетерминизма фундированы 
словами естественного языка, то в украинском и русском языках данные категории образованы 
посредством терминов, заимствованных из романских языков, что естественно отражается на 
различии их восприятия.  

Обстоятельный анализ указанных проблем не входит в цели данной статьи, но представляет 
существенный интерес для дальнейших исследований детерминизма. 

Для уточнения содержания понятия детерминизм выделим систему существенных 
инвариантных признаков.  

Первый признак раскрывается через категорию необходимости. Это первичный и наиболее 
базовый признак идеи детерминизма с глубокой древности. Так, согласно Левкиппу, все происходит 
в силу необходимости [11, с. 213]. Понятию необходимости близко понятие-мифологема судьбы, 
выражающее идею детерминации как несвободы [1, с. 404]. Отметим, что признак необходимости не 
может быть обобщающим, он обычно употребляется в сопряжении с другими признаками. Так, 
К. Маркс говорит о детерминизме как относительной необходимости [12, с. 166].  

Второй признак раскрывается через категорию причинности, особенность которой 
составляют признаки активности, воздействия и порождения [2, с. 28-29]. Есть ряд оснований для 
выделения причинности как обобщающего признака идеи детерминизма. Во-первых, причинность – 
значительно более раннее понятие, чем детерминизм, введенное в философский обиход еще в 
античности [6, с. 11]. Во-вторых, учение о причинности выступает ядром принципа детерминизма, 
так как носит универсальный, всеобщий характер [22, с. 195]. В-третьих, некоторые исследователи 
отождествляют причинность и детерминизм [31, с. 74; 20, с. 224]. С другой стороны, причинность не 
следует принимать обобщающим признаком идеи детерминизма. Во-первых, некоторые 
исследователи обосновывают более общий характер детерминизма в отношении причинности [21, 
с. 77-81; 31, с. 8]. Во-вторых, рассмотрение связей как причинно-следственных неполно отражает, 
упрощает, огрубляет связи вещей окружающей реальности [22, с. 178]. В-третьих, традиционное 
понимание причинности требует существенной корректировки и «ревизии» в свете развития 
современной философии и науки [28, с. 41-42; 32, с. 14; 28, с. 137-154]. 

Третий признак раскрывается через понятие обусловленности. Целесообразность 
использования понятий «обусловленность», «условие» в качестве обобщающего признака для 
определения детерминизма неоднозначно оценивается исследователями. С одной стороны, условие 
является более общим и первичным по отношению к причине, так как причинный процесс 
начинается и совершается лишь при наличии достаточных условий [22, с. 94, 207]. Термин 
«детерминация» с XV-XVI вв. начинает приближаться по смыслу к понятию обусловленность, хотя и 
выражает еще обусловленность логическую [6, с. 22]. В учении кондиционализма (М. Ферворн) была 
даже предпринята попытка заменить понятие причины (из-за излишней антропоморфности и 
псевдонаучности) понятием совокупности условий. С другой стороны, содержания понятий 
«условие», «обусловленность» недостаточно, чтобы раскрыть содержание идеи детерминизма. 
Условия лишь пассивный фактор, «строительный материал» [22, с. 205]. Зачастую требуется 
добавления дополнительных признаков к понятию обусловленность, например, «предваряющая 
обусловленность» [6, с. 177]. Кроме того, в объем данного понятия не входят такие разновидности 
детерминации, как функциональная и системная [21, с. 89, 98].  

Четвертый признак связан с понятием определенность, имеющим одну этимологию со словом 
«детерминизм» (от лат. determinatio – ограничение, определение). Детерминизм – это рациональная 
реконструкция определенности, взятой в ее основаниях и действенных механизмах осуществления 
(формирования) [14, с. 15]. Об использовании определенности как возможного обобщающего 
признака детерминизма свидетельствуют следующие аргументы. Так как все события происходят 
вполне определенным, а не произвольным путем, то детерминация означает то, что возникновение 
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явлений определяется другими явлениями [22, с. 42]. Детерминизм, отождествляемый с 
определенностью, выступает как теория мира, согласно которой все происходящее в настоящем 
однозначно определяется прошедшим, равно как и будущее определяется настоящим [31, с. 75]. 
Эпистемологическую значимость детерминизма, как определенности, подчеркивает М. Планк [24, 
с. 585]. Противоположную позицию можно подкрепить аргументами, возникшими при построении 
неклассической картины мира. Соотношение неопределенностей Гейзенберга представлялось 
законом, ограничивающим точность определения состояния, а такое понимание, как отмечает 
В.Г. Иванов, поражает детерминизм как идеал и как норму [6, с. 74].  

Пятый признак раскрывается через категорию закономерности, согласно которому ничто не 
происходит полностью нерегулярным путем – иначе говоря, незакономерным, произвольным 
образом [5, с. 40]. В пользу принятия закономерности в качестве обобщающего признака 
детерминизма приведем несколько аргументов. Номологическая детерминация как наиболее общее 
понятие включает как причинный тип, так и непричинные (функциональные, системные) типы 
детерминаций. На основании закономерности снимается противопоставление динамических и 
статистических законов [15, с. 442] и статистическая теория остается детерминистской [22, с. 304-
306, 319-321]. С другой стороны исследователи предостерегают от отождествления закономерности и 
детерминированности [5, с. 36-37]. Абсолютизация номологической детерминации сужает понятие 
детерминизма или даже приводит к отрицанию детерминизма там, где имеет место «уникальное», 
разовое, невоспроизводящееся причинно-следственное отношение [21, с. 71]. Таким образом, закон, 
хотя и выступает категорией, фиксирующей детерминизм мировых явлений [13, с. 85], все же 
представляет лишь одну из форм детерминирующих связей.  

Шестой признак раскрывается через категорию связанности, которая также претендует на 
роль обобщающего признака детерминизма. Так,  существует распространенное определение 
детерминизма как общего учения, признающего существование всеобъемлющей и всеохватывающей 
связи явлений и отрицающее существование каких-либо явлений и вещей вне этой связи [8, с. 41]. В 
данном аспекте понимания детерминизма вскрывается его глубинная родственность с 
диалектическим видением мира. В частности, Ф. Энгельс определял диалектику как науку о 
всеобщей связи [33, с. 343]. Соответственно диалектико-материалистический детерминизм исходит 
из множественности форм и типов связей [13, с. 106]. С другой стороны, в рамках той же традиции 
было высказано аргументированное утверждение о том, что определение детерминизма как учения о 
всеобщей, универсальной закономерной связи всех вещей (явлений) мира не исчерпывает 
содержания этого понятия. Так как в категориях детерминизма отражается не только всеобщность и 
универсальность взаимодействия, но, в особенности, производящая, результативная сторона 
взаимодействия [22, с. 42]. 

Таким образом, все указанные признаки детерминизма (необходимость, причинность, 
обусловленность, определенность, закономерность, связанность) являются существенными для его 
определения, но не могут быть четко сведены к единому обобщающему признаку. Исходя из того, 
что для абстрактных объектов вместо сущности естественнее говорить о некоторой совокупности 
основных признаков, примем содержанием идеи детерминизма совокупность (систему) признаков, 
восходящих к категориям: необходимости, причинности, обусловленности, определенности, 
закономерности, связанности.  

Для оперирования указанным множеством признаков примем обобщающий признак – 
зависимость. Укажем примеры применения данного признака в отношении понятия детерминизм. 
Так, согласно Я.Ф. Аскину, детерминизм есть философское учение о зависимости вещей, событий, 
процессов, состояний от тех факторов, которыми они определены в своем существовании и 
изменении, которые ответственны за характеризующие их признаки [2, с. 33]. Аналогично 
Л.А. Микешина определяет детерминизм через зависимость: «…детерминация есть реально 
существующая система зависимостей явления от каких-либо факторов объективного или 
субъективного порядка. Эти факторы обусловливают, ограничивают, служат основанием данного 
явления или производят его» [16, с. 13]. 

Итак, сформулируем уточненное определение принципа детерминизма, под которым будем 
понимать одно из перечисленных утверждений или их комбинацию: 1) каждое явление происходит с 
необходимостью; 2) каждое явление имеет причину; 3) каждое явление обусловлено; 4) каждое 
явление происходит определенным образом; 5) каждое явление происходит закономерным образом; 
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6) каждое явление взаимосвязано с другими явлениями. Данную совокупность утверждений условно 
обобщим высказыванием: независимых друг от друга явлений не существует.  

Для уточнения объема и более четкого выявления структуры идеи детерминизма разделим 
используемое в исследовании понятие «детерминация» по основанию внутренней активности на 
автодетерминацию (самодетерминацию, от греч. αυτος – сам) и гетеродетерминацию 
(детерминацию иным или извне, от греч. ετερος – иной).  

Примером автодетерминации (внутренней детерминации, самодетерминации) является 
субстанциальный деятель как причина своих поступков в системе мира Н.О. Лосского или монада 
Г. Лейбница.  

Примерами гетеродетерминации (внешней детерминации) является предопределение 
универсума бытия судьбой (в античности) или Богом (в эпоху Нового времени). Ни человеческая 
добрая воля (Ж. Кальвин), ни «мертвая материя» (Р. Декарт), не могут существовать без постоянной 
поддержки Бога, который управляет всем сотворенным по Его воле миром, как всемогущий владыка 
своими рабами (И. Ньютон). 

Существенной выступает проблема синтеза двух указанных типов детерминации. На данной 
проблеме, например, акцентирует внимание исследователь М. Бунге. Он пишет о давно искомом 
синтезе внешних и внутренних детерминантов, который сохраняет и ограничивает соперничающие 
доктрины всемогущества внешних факторов и достаточности самодетерминированности [5, с. 201].  

Указанные члены деления позволяют, по нашему мнению, выявить и снять 
противопоставление детерминизма и индетерминизма в истории западной философии, что требует 
дальнейшего историко-философского исследования. 

В результате исследования было уточнено содержание идеи детерминизма через 
инвариантные признаки (необходимости, причинности, обусловленности, определенности, 
закономерности, связанности), которые условно обобщены высказыванием: независимых друг от 
друга явлений не существует.  

В ходе исследования были также предложены и включены в понятийный аппарат термины, 
позволяющие более четко выявить эволюционные трансформации идеи детерминизма: 
гетеродетерминация (детерминация извне или внешняя детерминация) и автодетерминация 
(самодетерминация или внутрення детерминация). Выявлено, что существенной выступает проблема 
синтеза этих двух типов детерминации. 

 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Аверинцев С. София-Логос. Словарь / Сергей Аверинцев ; [Под ред. Н.П. Аверинцевой и 

К.Б.Сигова]. – К. : Дух і Літера, 2006. – 912 с. 
2. Аскин Я.Ф. Философский детерминизм и научное познание / Я.Ф. Аскин. – М. : Мысль, 

1977. – 188 с. – (Философия и естествознание). 
3. Борзенков В.Г. Детерминизм // Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 7-е изд. – 

М. : Республика, 2001. – С. 152-153. 
4. Бранский В.П. Проблема взаимосвязи причинности и случайности и ее значение для 

естествознания // Некоторые философские вопросы современного естествознания. Вып. 1 / Отв. ред. 
В.И. Свидерский. – Ленинград : Изд. Ленинградского ун-та. – 1973. – С.5-41. 

5. Бунге М. Причинность. Место принципа причинности в современной науке : пер. с англ./ 
Марио Бунге ; Общ. ред. проф. Г.С. Васецкого. – М. : Иностранная литература, 1962. – 511 с. 

6. Иванов В.Г. Детерминизм в философии и физике / В.Г. Иванов ; АН СССР, Ленингр. каф. 
филос. – Л. : Наука, 1974. – 183 с. 

7. Кедров Б.М. Научная концепция детерминизма // Современный детерминизм. Законы 
природы / Редкол. Г.А. Свечников и др. – М. : Мысль, 1973. – С. 6-35. 

8. Кедров Б.М. О детерминизме // Философские науки. – 1968. – № 1. – С. 41-48. 
9. Князева Е.Н. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным / Е.Н. Князева 

, С.П. Курдюмов // Вопросы философии. – 1992. – №12. – С. 3-20. 
10. Ланжевен П. Избранные произведения / П. Ланжевен ; ред. И.В. Кузнецова. – М. : Изд. 

Иностр. литературы, 1949. – 438 с. 
11. Лурье С.Я. Демокрит : Тексты. Перевод. Исследования / С.Я. Лурье. – Л. : Наука, Лен. 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

195 

отделение, 1970. – 664 с. 
12. Маркс К. Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура // 

Сочинения. Т.40 / К. Маркс и Ф. Энгельс. – Изд. 2-е. – М. : Изд. политич. литературы, 1975. – С.147-
233. 

13. Материалистическая диалектика : Краткий очерк теории / Руковод. П.Н. Федосеев. – 2-е 
изд., доп. – М. : Политиздат, 1985. – 350 с. 

14. Мещерякова Н.А. Детерминизм в философском рационализме: от Фалеса до Маркса / Н.А. 
Мещерякова. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 1998. – 168 с. 

15. Мизес Р. О причинной и статистической закономерности в физике // Успехи физических 
наук, 1930. – Т. 10, вып. 4. – С. 437-463. 

16. Микешина Л.А. Детерминация естественнонаучного познания / Л.А. Микешина ; Мин. 
обр. РСФСР. – Л. : Ленинградский ун-т, 1977. – 104 с. 

17. Можейко М.А. Неодетерминизм // Всемирная энциклопедия: Философия / [Главн. научн. 
ред. и сост. А.А. Грицанов]. – М. : АСТ ; Мн. : Харвест ; Современный литератор, 2001. – С. 687-692. 

18. Молчанов Ю.Б. Причинность и детерминизм // Современный детерминизм и наука. Т.1 / 
АН СССР, Сиб. отд. ; [Отв. ред. Г.А. Свечников]. – Новосибирск : Наука, 1975. – С.100-117. 

19. Новик И.Б. Детерминизм и диалектико-материалистический монизм // Современный 
детерминизм. Законы природы / Редкол. Г.А. Свечников и др. – М. : Мысль, 1973. – С. 98-124. 

20. Овчинников Н.Ф. Методологические принципы в истории научной мысли / 
Н.Ф.Овчинников. – 2-е изд. – М. : Эдиториал УРСС. 2003. – 296 с. 

21. Огородников В.П. Познание необходимости. Детерминизм как принцип научного 
мировоззрения / В.П. Огородников. – М. : Мысль, 1985. – 206 с. 

22. Парнюк М.А. Принцип детерминизма в системе материалистической диалектики / М.А. 
Парнюк ; АН УССР. – К. : Наукова думка, 1972. – 356 с. 

23. Пилипенко Н.В. Понятие и системный характер социального детерминизма // 
Материалистическая диалектика. В 5 т. Т.4 / Под общ. ред. Ф.В. Константинова, В.Г. Марахова. – М. : 
Мысль, 1984. – С. 113-127. 

24. Планк М. Двадцать лет работы над физической картиной мира // Избранные труды / Макс 
Планк ; АН СССР. – М. : Наука, 1975. – С. 568-589.  

25. Поликаров А. Детерминизм и индетерминизм в физике // Современный детерминизм и 
наука. Т. 2. / АН СССР, Сиб. отд. ; [Отв. ред. Г.А. Свечников]. – Новосибирск : Наука, 1975. – С. 76-
106. 

26. Порус   В. Философия техники // Современная западная философия. Энциклопедический 
словарь / РАН, ин-т философии. – М. : Культурная революция, 2009. – С.104-106. 

27. Пригожин И. Творящая натура: Детерминизма нет ни в обществе, ни в природе 
[Электронный ресурс] // Эксперт, 2000. – №48 (260). – Режим доступа: 
http://www.expert.ru/printissues/expert/2000/48/48ex-pigozh. 

28. Причинность и телеономизм в современной естественно-научной парадигме / ИФРАН ; 
[Отв. ред. Е.А. Мамчур, Ю.В. Сачков]. – М.: Наука, 2002. – 288 с. 

29. Пуанкаре А. Последние мысли // О науке / Анри Пуанкаре ; под ред. Л.С. Понтрягина. – 2-
е изд. – М. : Наука, 1990. – С.523-672. 

30. Сачков Ю.В. Детерминизм // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т.1. А-Д / ИФ РАН; 
Рук. проекта В.С. Степин, Г.Ю. Семигин. – М. : Мысль, 2010. – С.631-632. 

31. Спонтанность и детерминизм / ИФРАН ; [В.В. Казютинский и др.]. – М.: Наука, 2006. – 
323 с. 

32. Чернавский Д.С. Синергетика и информация. Динамическая теория информации / 
Д.С.Чернавский ; РАН. – М. : Наука, 2001. – 244 с. 

33. Энгельс Ф. Диалектика природы // Сочинения. Т.20 / К. Маркс и Ф. Энгельс. – 2-е изд. – 
М. : Гос. изд. политич. литературы, 1961. – С. 343-628. 

34. Югай Г.А. Голография вселенной и новая универсальная философия. Возрождение 
метафизики и революция в философии / Г.А. Югай. – М. : Крафт +, 2007. – 400 с. 

35. Popper K.R. The Open Universe. An Argument for Indeterminism / Karl Popper ; Ed. by W.W. 
Bartley. – London ; New York : Routledge, 1992. – 186 р. 

 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

196 

SUMMARY 
 

The paper clarifies the content and denotation of the concept of determinism. Distinguished invariant 
features of determinism. Determination is classified into external and internal determination. 

 
                          Н. В. ЩЕРБАКОВА  

 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ЦЕННОСТНОМ 
БАЗИСЕ УКРАИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КУЛЬТУРЫ:  

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 
 

По мнению автора, ценности любого общества сублимируются в его культуре. Следует 
учесть, что состояние культуры любого социума не есть нечто константное. Это объясняется тем, что 
культура, полагает автор, есть система, а с точки зрения диалектики, любая система постоянно 
функционирует. В свою очередь функционирование предполагает движение во времени, а, значит – 
развитие.  Автор полагает, что уровень культурных достижений общества, детерминирует процесс 
трансляции определенных норм в ценностный базис молодого поколения. Исходя из данного тезиса, 
с нашей точки зрения, необходимо рассмотреть текущий уровень развития украинской культуры и 
степень его влияния на ценностные ориентации молодежи в философском аспекте.  

Применим принципы историзма и детерминизма, которые являются основополагающими в 
диалектике. По нашому мнению, это позволит достаточно объективно выявить причинно-
следственные и системные связи, которые привели к формированию ценностных норм украинской 
культуры. Принцип детерминизма даст возможность определить вероятные тенденции дальнейшего 
развития ценностного базиса представителей молодого поколения, который формируется под 
влиянием норм, доминирующих в украинской культуре.     

Впервые понятие «культура» в философию было введено римским философом Тулием 
Цицероном. В его трактовке данный термин означал уровень развития познания, а также способ 
самоутверждения и возвеличивания человека. Необходимо указать, что в настоящее время, по 
мнению видных украинских ученых, насчитывается более 500 определений термина «культура». Мы, 
в частности, согласны с тезисом о том, что культура – это совокупность материальных и духовных 
ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно- исторической практики 
и характеризующих исторически достигнутую ступень в развитии общества.  

Следует отметить, что отношение к культуре уже со стороны античных философов было 
неоднозначным. В частности, представители школы киников (циников), которая существовала в 
Древней Греции в IV – VI вв. до н. э., полагали, что человеку необходимо жить в естественных 
(природных) условиях, без культуры, общества и его законов. Опасность вырождения они связывали 
непосредственно с культурой. При этом под термином «культура» киники понимали весь объем 
знаний, навыков во всех областях науки и искусства, которыми обладал античный социум. Софист 
Антифонт, тоже критиковал феномены культуры. В частности, он указывал, что человек сможет 
найти гармонию только в природе, но не в искусстве.  

Интересна позиция античного философа Фразимаха, являвшегося представителем школы 
софистов. Он одним из первых доказал относительность всех культурных норм. Кроме того, ученый 
полагал, что степень их необходимости определяется только «полезностью для сильного». 
Вследствие этого, утверждал философ, каждое государство на правах «сильного» законодательно 
закрепляет те ценности, которые позволяют ему обеспечить прогрессивную тенденцию в своем 
развитии. Таким образом, уже в античные времена среди философских школ либо отдельных их 
представителей проявляются тенденция  негативного отношения к культурным достижениям 
человеческой цивилизации в целом или попытка ограничения развития элементов культуры 
«принципом полезности».   

В дальнейшем, философы эпохи Возрождения, классической немецкой философии, 
европейской философии ХIX-XX вв. в своих работах вопросу развития культуры уделяли достаточно 
много внимания. В частности, такие философы как Ж.-Ж. Руссо, Г. Башляр, А. Шопенгауэр, И. 
Гердер Э. Кассирер, Л. Фейербах, З. Фрейд, Г. Маркузе, В. Тугаринов, М. Бахтин и др. в своих трудах 
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исследовали феномен культуры, а также процесс трансформации ценностных норм индивидов, 
обусловленный его влиянием. При этом высказывались различные точки зрения.  

В частности, Ж.-Ж. Руссо отрицательно относился к культурным достижениям человечества. 
Он полагал, что достижения культуры ограничивают свободу индивида, нивелируют внутренний мир 
человека, пытаются привести его к определенному стандарту. Ученый придерживался мнения о том, 
что культурные достижения негативно влияют на процесс формирования мировоззрения индивида. В 
частности, он излагал следующее: «Наши души развращались, по мере того, как совершенствовались 
науки и искусства». В своих работах Ж.-Ж. Руссо противопоставил «естественное состояние» 
индивида «достижениям» современного ему человеческого общества: насилию, жажде наживы, 
угнетению.  

Представитель иррационализма, немецкий философ А. Шопенгауэр полагал, что культура 
есть вымышленная, «форма всеобщего притворства». С точки зрения ученого, она предназначена для 
сокрытия настоящих мотивов человеческих желаний, одновременно, являясь инструментом их 
реализации. При этом, полагал философ, культура нивелирует индивидуальность личности, 
являющейся для нее мерилом счастья. В частности, А. Шопенгауэр, указывал следующее: «Никто не 
может сбросить с себя свою индивидуальность. В какие условия не поставить животное, оно всегда 
останется заключенным в том тесном круге, какой навеки очерчен для него природой, – почему, 
например, наше стремление осчастливить любимое животное может осуществиться вследствие этих 
границ его существа и сознания лишь в очень узких рамках. Так же и человек: его индивидуальность 
заранее определяет меру возможного для него счастья». [5.,c.20] В свою очередь, Ф. Ницше, будучи 
одним из основателей «философии жизни», также считал культуру «вымышленным миром 
безусловным», поэтому противопоставлял ее «жизни». Культура, по мнению, философа, – это нечто 
обезличенное, ненастоящее, вымышленное, стереотипное. Следует отметить, что Ф. Ницше также 
высказал тезис о том, что культура является одним из способов подавления индивидуальности 
человека, приведение его к стандартам, которые составляют идеологическую парадигму общества. 

Однако в работах философов имеется и иная точка зрения в отношении культуры и ее 
влияния на развитие человечества в целом. В частности, взгляды одного из вождей французского 
Просвещения – Вольтера на «естественное состояние» человека были совершенно противоположны 
позиции Ж.-Ж. Руссо. Критикуя точку зрения последнего, Вольтер писал: «Никогда  не было 
употреблено более ума на то, чтобы вселить в нас желание стать животными; хочется ходить на 
четвереньках, читая ваш труд. Однако вот уже более шестидесяти лет, как я потерял эту привычку и 
чувствую, что мне, к несчастью, не вернуться к ней; я оставляю этот естественный способ 
передвижения тем, кто более достоин его, чем вы и я». [4,c.382]  

Немецкий философ И. Гердер, высказал тезис о том, что культура «захватывает человека и 
формирует его голову и... члены его тела». В своем труде «Идеи к философии истории» ученый 
пришел к выводу, что именно культура обуславливает основное отличие человека от животного. При 
этом И. Гердер полагал, что только она позволила человеку выделиться из животного мира. По его 
мнению, именно культура является одним из важнейших условий, необходимых для обеспечения 
прогрессивной тенденции развития личности индивида. Кроме того, И. Гердер пришел к выводу, что 
культура является тем интегрирующим фактором, который объединяет различные слои социума в 
определенный тип целостности. Необходимо отметить, полагает автор, что современный украинский 
философ И. Сухина в своих работах тоже указал на интегрирующую функцию, которую выполняет 
культура: «Как система актуальных, общезначимых ценностей, культура не ограничивается 
отдельными областями или сегментами жизнедеятельности индивида и общества, а охватывает собой 
все стороны человеческого бытия».  

В свою очередь, К. Маркс также позитивно относился к культуре, ее влиянию на развитие 
человеческой цивилизации. По мнению ученого, следствием развития культуры является повышение 
степени независимости человечества от влияния природных факторов. В частности, он указывал, что 
«каждый шаг на пути культуры был шагом к свободе».  

З. Фрейд, полагал, что культура является продуктом жизнедеятельности любого общества. 
При проведении исследований ученый пришел к следующему выводу: культура является 
неотъемлемой составляющей процесса идентификации индивида в обществе, особенно, если в нем 
имеется четко выраженное классовое разделение. По мнению ученого, путем приобщения 
угнетенных классов к достижениям культуры собственного социума, производится идентификация 
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представителей этих классов. Философ выявил очень интересный, на наш взгляд феномен: высокий 
уровень развития культуры угнетенные рассматривают как собственное достижение. На этом 
основании они предоставляют сами себе право презирать представителей других, менее развитых 
социумов. В итоге, по мнению З. Фрейда, угнетенные получают определенное удовлетворение, 
компенсирующее унижение, которому их подвергают в собственном обществе. [4,c.102]  

Таким образом, мы можем убедиться, что выводы, сделанные философами, полярны: от 
неприятия культуры до признания ее интегрирующей функции в жизни общества.  

 Мнение автора в отношении культуры, ее способности к качественным трансформациям 
следующее: мы разделяем точку зрения ученых, которые полагают, что культура – продукт 
человеческой цивилизации. Однако мы считаем, что принцип детерминизма проявляется не только в 
том, что культура – результат деятельности социума, но и в том, что дальнейшее развитие самого 
общества обусловлено трансформациями, происходящими в его культуре. Кроме того, мы полагаем, 
что человек, существующий в каком – либо обществе, не может не попадать под влияние его 
культуры, так как невозможно либо очень сложно существовать и развиваться в социуме, отвергая 
его культурные нормы как совокупность ценностей. [3,c.384] Мы абсолютно разделяем тезис, 
выдвинутый З. Фрейдом: «…только один – единственный человек может…стать безгранично 
счастливым за счет снятия всех культурных ограничений – тиран, диктатор, захвативший в свои руки 
все средства власти; и даже он имеет все основания желать, чтобы другие соблюдали, по крайней 
мере, одну культурную заповедь: не убивай». [4,c.104] Автор солидарен с тезисом, выдвинутым 
ведущими украинскими учеными, и раскрывающим ее сущность: культура является не только 
совокупностью созданных ценностей, но и способом их усвоения, путем реализации творческого 
потенциала индивида. [2,c.503] 

Автор также придерживается мнения о том, что культура – диалектична. Объясняется это, с 
нашей точки зрения, следующим. Культура – сложная система, обладающая достаточно высоким 
уровнем организации. Реализация всеобщего принципа бытия (активности) выражается в развитии 
любой системы, в том числе и культуры. Более того, мы полагаем, что развитие любой культуры как 
системы, является поступательным, ибо на каждом этапе, не теряя существенного в достигнутом, ее 
элементы получают новое содержание. Поэтому, именно институты культуры являются тем 
«сосудом», в котором аккумулируется и старое, и новое. Таким образом, исходя из 
вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что культура диалектична.  

Основываясь на принципах всеобщей связи и взаимодействия, мы можем высказать тезис о 
том, что постоянно имеет место непрерывный двусторонний процесс взаимодействия ценностного 
базиса индивида и культурных норм социума. Вследствие этого, полагает Н. Щербакова, происходит 
развитие как ценностных норм, составляющих мировоззрение представителей всех поколений, в том 
числе и молодежи, так и ценностной решетки социума в целом. Поэтому, с нашей точки зрения, 
только через достижения культуры, особенно в объективированном виде, можно «привить» 
молодому поколению те либо иные ценности. Более того, полагает автор, именно приобщение к 
культуре в немалой степени позволяют молодому человеку стать личностью. На это в своих трудах, в 
частности, указывал известный философ М. Бахтин. Он писал: «Три области человеческой культуры 
– наука, искусство и жизнь – обретают единство только в личности, которая приобщает их к своему 
единству». Однако, полагал философ, а мы абсолютно разделяем его мнение, в современном человеке 
связь этих составляющих культуры является механической. В результате этого, в мировоззрении 
человека культура и «бытие в мире», т.е. объективная реальность, отстоят друг от друга. И, как 
следствие – индивид пребывает либо в мире искусства, либо решает насущные проблемы.  

Рассматривая феномен культуры, необходимо указать, полагает автор, что культура любого 
социума является не только продуктом его деятельности. Она непрерывно взаимодействует с иными 
культурами, что по нашему мнению, также непосредственно влияет на уровень ее развития. В свою 
очередь, последний уже является причиной престижа культуры (фр. Prestige – авторитет, влияние). 
Следует указать, полагает автор, что французский философ А. Камю в одной из своих работ привел 
следующее суждение: у всякой культуры должна быть необходимая доля престижа. Мы абсолютно 
разделяем данную точку зрения ученого.  

Автор полагает, что рассматривая вопрос престижа культуры в целом, можно с уверенностью 
высказать следующий тезис: чем выше престиж культуры общества, тем более востребованы ее 
ценностные ориентиры представителями любого поколения, а особенно – молодого. Кроме того, с 
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точки зрения Н. Щербаковой, именно высокий престиж культуры любого общества является 
основанием того, что члены иного социума апеллируют к более престижным, с их очки зрения, 
нормам. 

 Поэтому, полагает автор, ценности, которые постулируются престижной культурой, 
заимствуются и включаются в культуру иных социумов. Таким образом, по мнению автора, престиж 
культуры выступает в качестве одного из оснований, обуславливающих проявления принципов 
всеобщей связи и взаимодействия. В свою очередь, полагает Н. Щербакова, это дает импульс для 
проявления принципа развития, что позволяет культурам, которые принимают транслируемые 
нормы, выйти на качественно иной уровень. При этом необходимо учитывать, что развитие есть 
процесс определенно направленный, закономерный, необратимый, приводящий к появлению нового 
качества. Более того, развитие не тождественно прогрессу, ибо не факт, что новое качество будет 
совершеннее предыдущего. Прогрессивное развитие, по мнению автора, возможно только в случае, 
если «встраиваемые» нормы из «культур-доноров» будут высокодуховными. В противном случае, 
«принимающая» культура начнет регрессировать, что в свою очередь, вследствие проявления 
принципа обратной связи, негативно отразиться на отношениях в обществе, продуктом которого она 
является. [3,c.384]  

К сожалению, в первые десятилетия, после обретения Украиной независимости, полагает 
автор, происходила трансляция норм из западной культуры, в отечественную. Данный процесс был 
детерминирован совокупностью различных причин (влиянием СМИ, отсутствием официальной 
идеологии, олигархизацией государства и т.д.), но немаловажное значение имело и то, что западная 
культура, в представлении большинства украинского социума, имела больший престиж. Поэтому, в 
объективной действительности, на протяжении последних двух десятилетий, происходило активное 
«встраивание» в нашу культуру прозападных материальных ценностных норм (не в онтологическом 
значении). Почему именно материальных?  Потому что именно они постулируются западной 
культурой. В частности, в своих работах Э. Фромм дал следующую характеристику культуры 
западного общества: «Вся наша культура основана на жажде покупать, на идее взаимовыгодного 
обмена. Счастье современного человека состоит в радостном волнении, которое он испытывает, 
глядя на витрины магазина и покупая все, что он может позволить себе купить или за наличные или в 
рассрочку. Он (или она) и на людей глядят подобным образом».  

Одновременно, такими же темпами осуществлялся «демонтаж» духовных норм, которые 
исторически были присущи украинской культуре. При этом, полагает автор, украинское общество не 
было обеспокоено тем, что прозападные культурные нормы в большинстве своем материальны, т.е  
нашему социуму было не важно, что «встраиваемые» материальные ценности – это ценности более 
низкого порядка. Следует отметить, полагает автор, что данная тенденция не нова. В частности, поэт 
Х. Геллерт, живший в ХVIII веке, указывал: «Как часто наивысшие блага находят меньше всего 
почитателей, и большинство людей считают добром то, что на самом деле зло; это мы наблюдаем 
ежедневно». [5,c.75]  

Таким образом, полагает автор, вследствие активного «встраивания» материальных норм, в 
ценностной решетке украинского общества имело место накапливание однокачественных изменений 
(т. е. мы видим проявление признака развития – определенной направленности), что в свою очередь, 
привело к достижению нашей культурой качественно иного уровня развития.  Другими словами, 
произошел процесс формирования качественно иной ценностной решетки общества, как системы 
определенных норм, на основе которых строятся отношения в нашем социуме. Мы предлагаем 
определить данный уровень как «уровень максимальной материализации ценностной решетки 
социума». 

Достижение данного уровня непосредственно оказало влияние на отношения в украинском 
социуме. В частности, по нашему мнению, в объективной действительности наблюдается развитие по 
нисходящей: произошло дробление нашего общества, что сопровождается массовым проявлением 
эгоизма, равнодушия, нивелированием морально – этических норм.  [3,c.383] 

Как мы указывали ранее, постоянно происходит процесс взаимодействия ценностного базиса 
индивида и культурных норм, который, приводит к трансформации, как мировоззрения человека, так 
и культуры. [3,c.381] Вследствие достижения украинской культурой «уровня максимальной 
материализации», украинская молодежь, полагает автор, в большинстве своем, избирает не духовные 
ценности как парадигму для постройки базиса собственного внутреннего мира, а предпочитает те, 
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которые постулирует социум: жажда власти, стремление к богатству. [3,с.385] Таким образом, 
происходит «материализация» ценностного базиса украинской молодежи. Вследствие этого, полагает 
автор, в ценностном базисе мировоззрения молодого поколения начинает доминировать собственное 
«Я». В свою очередь, это обуславливает удовлетворение только собственных интересов и 
потребностей. В частности, в соответствии с данными наших исследований, проведенных среди 
студенческой молодежи, быть бескорыстными стремятся только 8,18% респондентов. Необходимо 
указать, полагает автор, что в своих работах американский ученый Д. Майерс пришел к выводу о том, 
что индивид, принимающий ценности западных культур начинает руководствоваться принципом: 
«Все лучшее – мне». [1,c.20]  Более того ученый констатировал, что материализм одержал победу над 
духовностью в мировоззрении молодежи США. [1,c.756] 

В заключении мы хотим сказать о том, что перспектива развития любого общества, в том 
числе и украинского, его культуры зависит от тех ценностных ориентиров, которые в дальнейшем 
изберет молодое поколение. В случае если материальное, т.е. стремление к богатству, 
потребительству, плотским удовольствиям, будут превалировать в ценностном базисе молодежи 
Украины, это приведет к регрессу, а, возможно, и уничтожению нашей культуры, а также общества. 
По мнению автора, именно развитие личности в направлении духовности даст возможность 
воспитывать таких людей, которые смогут сплотить социум, построить гармоничные отношения 
внутри него, что в свою очередь, позволит украинскому обществу прогрессивно развиваться.  
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SUMMARY 

 
The former article depicts the influence of the process of culture on formation and development of new 
value reference points of Ukrainian student youth and the influence of the process of culture on 
formation and development on the perspectives of Ukrainian society’s development, with the account of 
the transforming world outlook of the representatives of the young generation. 
                                                                                                        

І.О. ПАВЛЕНКО 
 

ДІАЛЕКТИКА ПОРЯДКУ ТА ХАОСУ  
В РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО СВІТУ 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства виникла необхідність вивчення світу як 

самоорганізаційної системи. У даний момент існують дві тенденції розвитку людства: або до 
цивілізованого демократичного суспільства, або до руйнації досягнутого рівня – архаїзації. Таке 
положення обумовлено сучасними кризовими ситуаціями, що спіткають людство: загрозою 
різноманітних глобальних криз, матеріальною прірвою між різними прошарками населення, 
загальною політичною напругою, екологічними катастрофами, культурним занепадом у суспільстві. 
Дослідження проблематики допомагає знайти вирішення цих проблем. Методологічно важливими 
для дослідження є роботи основоположників теорії синергетики Г. Хакена, І. П. Пригожина; 
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зарубіжних авторів: Е. Н. Князєвої, С. П. Курдюмова, С.П. Капіци, Г.Г. Малінецького, 
Ю. Л. Климонтовича, Ю. А. Данілова, Б. Б. Кадомцева, А.П. Назаретяна; також дослідження 
вітчизняних вчених синергетичної спілки: В.П. Беха, В.П. Андрущенка, В.Г. Воронкової та інших. 

Метою статті є дослідження діалектики порядку та хаосу в розвитку соціального світу. 
Оскільки взаємозв’язок порядку та хаосу, як діалектичне протиріччя, є джерелом розвитку 
соціального світу, логіка дослідження буде складатись з визначення феноменів порядку та хаосу, їх 
взаємозв'язку, а також розробки авторської дефініції «соціального світу».  

Ми розглядаємо «світ» як форму сукупності елементів, компонентів або зв’язків між ними, 
що виступають як устрій, організація, спосіб цієї сукупності та направлені на узгодження як процес 
або стан. Форма виступає як спосіб організації системи, яку складають елементи світу. Наприклад, 
світ техніки – форма сукупності технічних приладів, надбань, знарядь, винаходів та зв’язків між 
ними, що виступають як лад, устрій, організація, мають практичне значення, застосовуються в житті 
людини та направлені на винаходження нового та застосування корисного. Світ ідей – форма 
сукупності ідей та зв’язків між ними, що виступають як організація, спосіб їх сукупності та 
направленні на втілення ідей та появу нових. Протилежним світу є війна. Єдність цих понять полягає 
у формі сукупності, а протилежність – у напрямі: світ спрямований на узгодження, а війна – на 
дезорганізацію. Таким чином, війна є формою сукупності елементів, компонентів або зв’язків між 
ними, які направленні на протиборство та є способом дезорганізації.  

Світ асоціюється із позитивним значенням, спрямованість на узгодження призводить до 
цілісності, це в свою чергу є вищим проявом миру. Протилежна спрямованість на протиборство є 
вищим проявом війни. Тож не можна світ позиціонувати лише як стан, тому що в процесі, динаміці 
відбувається зміна станів цілісності: мир – війна, хаос – порядок, організація – дезорганізація. 
Ситуація, що склалася у Югославії, Сирії, Іраку, Єгипті може бути прикладом протиборства 
суспільних відносин, які з часом призвели до руйнації держав. 

Позначаючи світ як складну нестабільну систему, в якій виникають суперечливі процеси 
порядку та хаосу, миру та війни, управління та самоорганізації, методологічно важливим в 
дослідженні проблеми є синергетичний підхід. Складність системи багато в чому обумовлена 
взаємозв’язком суб’єктів між собою та їх діяльністю.  

Перш за все, визначимо у загальному вигляді поняття «хаосу» та «порядку», які на думку 
Г. Хакена є протилежними феноменами. Порядок вчений ототожнює з єдиним станом 
упорядкованого положення елементів системи, в той час як велика кількість можливих місць 
перебування для кожного елементу і породжує стан безладу [5, с. 30]. Порядок та хаос – це 
взаємодоповнюючі сторони, які виникають в певному соціокультурному просторі. Елементи в рамках 
єдиної системи постійно взаємодіють між собою. Складність, невизначеність полягає в розвитку 
станів хаосу або порядку. В залежності від точки біфуркації виникає той чи інший стан системи. 
Основоположним чинником в системі є взаємодія, динаміка. Непередбачуваний розвиток подій 
характерний хаосу. Але й у хаосі є своя впорядкованість – чітке спрямування на безлад. Точка 
попадання атрактору є точкою впорядкування системи після нестабільності. Тому цілком логічним є 
твердження, що в хаосі народжується порядок.  

У формі сукупності елементів порядку виникають зв'язки впорядкованості, а в хаосі навпаки. 
Це є основною відмінністю хаосу від порядку. 

С.П. Капіца разом із С.П. Курдюмовим та Г.Г. Малінецьким стверджували, що «часто хаос 
виступає як ознака здоров'я, а зайва впорядкованість – як симптом хвороби» [7, с. 27]. Саме 
самоорганізаційні процеси природно породжують стан порядку без зайвих зовнішніх чинників. У 
фазовому портреті світу можна споглядати унікальність розвитку подій, відхилення системи у стани 
порядку або хаосу. 

У формі сукупності елементів хаосу дезорганізаційна направленість необхідна для появи 
нових якостей, та не завжди є негативною. Коли руйнуються віджилі застарілі норми, з’являється 
поліпшення та збільшення ефективності процесів всередині системи. 

Щодо «порядку», тут вчені виділяють особливі «параметри порядку».  
Складні системи мають дуже багато ступенів свободи, але в процесі еволюції виділяються 

декілька найголовніших ступенів, які підпорядковують собі усю систему. Саме такі головні ступені й 
називаються «параметрами порядку» [7, с. 27]. Через випадкову взаємодію та вільне існування 
елементів виникають хаотичні зв’язки, але хаосом можна управляти й перетворювати його на 
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впорядковану систему за допомогою параметрів порядку. Такі процеси є самоорганізаційними й 
більш ефективними в функціонуванні складних систем, а зайвий порядок є згубним і має негативний 
вплив.  

Отже, світ хаосу є формою сукупності елементів, компонентів або зв’язків між ними, які 
направлені на дезорганізацію та характеризується невпорядкованістю, нелінійністю, а також 
випадковою та непрогнозованою поведінкою елементів системи. Складна взаємодія і скупчення 
великої кількості часток призводить до їх хаотичного руху.  

Світ порядку, навпаки, є формою сукупності елементів, компонентів або зв'язків між ними, 
які направлені на їх гармонізацію між собою та із зовнішнім середовищем. Але такий рівноважний 
стан в динамічній системі світу є штучним. Як не існує абсолютного хаосу, так і абсолютно 
рівноважного порядку. Ці два стани взаємодіють і конкурують між собою, відбувається флуктуація, 
під час якої стара система не витримує напруження і руйнується, виникає нова, невідома, і складно 
передбачити, яким буде наступний розвиток події, буде новий стан хаотичним чи впорядкованим. 
Такий взаємозв'язок віддзеркалюється у соціальному світі, в якому ми не відчуваємо багатьох 
хаотичних процесів, світ нам здається цілком стабільним. 

Синергетичний підхід має евристичний потенціал при таких складних, нестабільних, 
відкритих та нелінійних соціальних системах, у фази яких входить сучасний глобалізований світ. Для 
визначення специфіки застосування синергетичного підходу необхідно визначити як загальні 
механізми синергетичного характеру для різних форм існування та розвитку матерії, так і специфіку 
складного динамічного руху соціальної матерії. 

Основоположник розробки теорії синергетики Г. Хакен уперше ввів поняття механізмів 
самоорганізації та процесів розвитку у світі. «Самоорганізація – це спонтанне утворення 
високовпорядкованих структур із зародків або, навіть, з хаосу» [5, с. 130]. У динаміці проявляється 
хаотичність системи, із взаємодії елементів відкритої системи виникає порядок, упорядкованість. А, 
отже, хаос не лише виступає руйнівним процесом, але й утворюючим, конструктивним. Порядок і 
хаос не виключають, а доповнюють один одного: порядок виникає з хаосу, розвиток здійснюється 
через нестійкість системи у діалектиці хаосу та порядку. На прикладі війни зазначаємо 
впорядкований хаос. Порядок ототожнюємо із узгодженням, гармонізацією. Саме в період фазових 
переходів виникає зміна стану війни на мир й навпаки. 

Найважливіша синергетична площина філософії соціального розвитку – це дослідження 
фактору непередбачуваності у перехідні біфукарційні епохи, який здатний порушити послідовно 
лінійне протікання соціальних процесів і подій [2, с. 29]. На наш погляд, саме через людський фактор, 
суспільний спосіб існування, стихійну діяльність, взаємовідносини між людьми світ стає 
непередбачуваним, складним, нестабільним та відкритим, здатен формувати упорядковані та 
хаотичні структури більш високого порядку. Точками поліфуркації, відхилення системи в різні 
варіанти розвитку подій є люди із власним суб’єктивним поглядом на світ й унікальними вчинками. 
Демократичне суспільство заохочує генерацію ідей, тобто здатність людей, наділених певним 
об’ємом знань та досвіду, вільно виражати свої потреби й думки, щодо їх задоволення. 

У світі країн, що розвиваються, та відсталих, в час, коли здійснюється перехід від архаїзації 
до модернізації системи, відбувається перетворення системи від простої до складної і задачею 
синергетики є: знайти оптимальну організацію елементів світу. Система традиційного світу та 
розвинутих країн більш стабільна. А, отже, вживання такого підходу є актуальним лише при 
відкритості усього світу та саме динамічної складності міжнародних економічних відносин таких 
країн. Але низка революцій ХХІ століття довела нестабільність усталених соціальних систем 
закритого характеру. 

Глобалізація як формат ускладнено інформаційних, інноваційних, економічних відносин 
суб’єктів, як у міждержавних, так і внутрішньодержавних відносинах, усе частіше потребує нового 
осмислення соціального світу, у якому зростає роль комунікативних відносин в організації, взаємодії 
у соціальних, політичних, економічних, культурно-духовних та технічних сферах. Саме тому є 
потреба звертання до пояснювальної моделі К. Юнга, який розрізняв дві пояснювальні моделі світу в 
нашому оточенні: плерому – світ природних наук, і креатуру – світ ідей і комунікацій. У плеромі є 
сили і імпульси. У креатурі ефекти викликаються лише відмінностями. Саме відмінність, що 
забезпечує розрізнення, є одиницею інформації, елементарною ідеєю Е. Канта [1, с. 160]. У цьому 
випадку, світ ідей та комунікацій виступає складною системою, тому що при обміні ідеями їх носіїв 
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стає більше, а значить кількість ідей зростає, система відкривається, ускладнюється та стає 
нестабільною. Під час комунікації виникає взаємодія суб’єктів, яка посилює непередбачуваність, 
хаотичність дій та вчинків.  

З позицій синергетики відкриваються можливості пошуку універсальних принципів 
самоорганізації й еволюції складних систем, деяких аналогів законів збереження й еволюції у старої ‒ 
рівноважної термодинаміки. А такого роду знання виключно важливе для моделювання 
катастрофічних ситуацій й еволюційних процесів в екології, економіці, політиці, культурі [6, с. 311]. 
Так, О. М. Князєва в роботі «Підстави синергетики» виступає проти розгляду синергетики тільки як 
наукової теорії. На думку автора, синергетика є способом інтерпретації, а не збирання фактів про 
еволюцію, стилем мислення, можливістю прогнозувати та проектувати політичні, економічні, 
соціальні та культурні процеси у суспільстві. 

Практичне застосування синергетики у вивченні соціального світу віддзеркалюється в 
особливостях феномену. Соціальний світ може знаходитись у різних станах: порядку, хаосі, розвитку.  

Протиріччя між хаосом і порядком сприяють вдосконаленню застарілої системи, 
налагодженню соціальних функцій. Якщо соціальні інститути не вирішують задані соціальні 
проблеми та потреби, виникають нові структури. Формування та диференціація нових соціальних 
інститутів, соціальних груп, класів, взаємовідновлення та взаєморуйнації соціальних структур, 
скорочення та розширення класів, спостерігається у процесі коеволюції. Розвиток стратегічної та 
фундаментальної науки дозволяє виділити важливі сектори, які необхідно досліджувати для 
запобігання кризових явищ у світі. 

Застосування синергетичного підходу здійснюється у відбитті специфіки соціального світу. 
Формою прояву соціального буття є непередбачуваний складний соціальний світ. Тобто змістом 
соціального світу є соціальне буття (бути у світі, знаходитись у світі). Так, В.І. Воловик серед 
специфічних характеристик соціального буття визначає такі: по-перше, соціальне буття по 
відношенню до природного буття виступає у якості вторинного, такого, що виростає на природному 
бутті, відрізняючись від нього; по-друге, джерело розвитку соціального буття, в структурі якого у 
якості об’єктивного і необхідного наявний, принаймні, один суб’єкт  активно діючий, такий, що 
пізнає, наділений свідомістю індивід, соціальна група або суспільство; по-третє, соціальне буття 
виступає як комплексна природничо-соціальна реальність; по-четверте, соціально-історичне, 
цивілізоване буття – сукупність матеріальних і духовних досягнень соціального організму, що 
перебуває у саморозвитку, обумовлених діяльністю поколінь людей; по-п’яте, можливість 
забезпечувати між першою і другою природою відносини не лише взаємозв’язку, узгодження, але й 
конфліктного протистояння [3, с. 95].  

Таким чином, соціальний світ розглядаємо як соціально-філософське поняття, яке відображає 
форму сукупності зв’язків між людьми, що виступають як устрій, спосіб організації їх життя та 
спрямовані на узгодження як процес або стан. Феномен наділений такими якостями, як: 
емерджентність, цілісність системи, організованість, зв’язки усередині системи є більш потужними, 
ніж ззовні. Ці якості є результатом виникнення між елементами системи соціального світу 
синергетичних зв'язків.  

Соціальний світ можна описати через аспекти розвитку. В.І. Воловик  визначає «соціальний 
розвиток» як гранично загальне поняття, категорію соціальної філософії для позначення 
відображуваних у суспільній свідомості цілеспрямованих, незворотних і закономірних змін 
соціальної реальності – об'єктів матеріальної і духовної культури – як об'єктивних і необхідних 
результатів минулої діяльності, а також поколінь людей, здійснюючих ці зміни і, разом з тим, таких, 
що змінюють самих себе у їх сучасній діяльності [4, с. 141-142].  

У даному визначенні виділяємо такі аспекти: 
1. цілеспрямованість - виражається у спрямуванні до поліпшення умов життя, удосконалення 

системи та ускладнення внутрішніх взаємозв’язків елементів системи. М.А. Лепський  зауважує, що 
будь-який соціальний розвиток як розвиток взаємодії між людьми, визначений суб'єктною 
діяльністю, як спрямування та, якщо потрібно, виправлення випадковості негараздів, тому проблемна 
орієнтація є основною у людському розвитку, у будь-яких його проявах та видах [8, с. 75]. Саме через 
людський фактор визначається мета змін та їх необхідність, суб'єкти діяльності виявляють об'єктивні 
соціальні потреби, які необхідно задовольнити і тим самим поліпшують та розвивають систему. 
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2. незворотність - характеризується виникненням процесів (глобалізація, регіоналізація, 
інтеграція, міжнародне суперництво; міграція населення, акселерація молоді, розпад старих 
соціально-політичних об’єднань, обмін інформацією, урбанізація, соціальна і професійна мобільність 
тощо) у соціальному світі як в цілісності, які назавжди змінюють соціальну систему. Це рушійний 
процес, який неможливо зупинити, він може привести як до прогресу, так і до регресу. Поняття 
соціального розвитку переплітається зі складністю та спрощенням. Складність відбивається у 
емерджентності, появі якісно нових властивостей, взаємодії елементів, це є прогресивний розвиток 
(розвиток науки, впровадження новітніх технологій, та ін.). У регресивному розвитку виникає перехід 
на якісно нижчий рівень органічної системи, тобто спрощення (занепад економіки та поява кризи у 
соціальній сфері, клерикалізм, та ін.). Розвиток відображає зміну цілісності. Але зміни станів, 
процесів, як прогресивних так і регресивних, можуть чергуватись. Соціальний світ має здатність 
самовідновлюватись, самоорганізовуватись та саморозвиватись. Таким чином, це ставить під сумнів 
аспект «незворотності».  

3. закономірність – як протилежність випадковості. Не всі процеси можуть бути 
закономірними, завжди є фактор невизначеності, випадковості. Відсутність закономірності визначає 
випадковий характер процесів розвитку, якісних змін, появу нового. 

Солідаризуємось із М.А. Лепським, що «появу нової якості» можна виділити як окремий 
аспект. «Суттєва ознака розвитку – наявність нововведення, прирощення, утворення як розгортання 
нового стосується єдності змісту та форми цілісності…» [8, с. 73]. Розвиток передбачає приріст, 
реконструкцію, поліпшення, або навпаки погіршення (у випадку регресу) та перехід старих якостей у 
нові форми.  

Соціальному світу притаманні дисипативні процеси, функціонування яких можливе при 
постійному обміні енергією, таким чином система не може залишатися рівноважною. У фазових 
переходах виникає стрибкоподібний процес розсіювання та накопичення енергії. Тобто результати 
нестабільних процесів у системі мають направленість у сторону ускладнення, поліпшення, прогресу 
або, навпаки, регресу.  

Система життєвого устрою сьогодення є малоефективною. Сучасне суспільство базується на 
зростанні проценту найманої праці, приватної власності, це призводить до посилення інтенсивності 
експлуатації людей. Використання інтелектуальних здібностей та застосування науки зводиться до 
нарощування прибутку, не звертаючи уваги на екологічні проблеми. Централізована (колективна) і 
кооперативна види власності, розширюючи свої ареали в суспільстві, здатні корінним чином змінити 
всі сфери діяльності у дусі самоорганізації і самоуправління [9, с. 50].  

Самоорганізаційні процеси, з одного боку, стабілізують систему, маси об'єднуються, 
з'являється внутрішній взаємозв'язок, вирішення індивідуальних й соціальних потреб прискорюється 
через відкритість системи, з іншого боку, світ стає складним і непередбачуваним. 

У розвитку загострюються протиріччя між порядком та хаосом, управлінням та 
самоорганізацією, оскільки холістичність розвитку потребує дослідження єдності та боротьби хаосу 
та порядку у швидкоплинних якісних змінах, стабільність соціальних систем знаходиться під тиском 
технологій (заколотів, революцій тощо) [8, с. 78]. А, отже, розвиток необхідно вивчати в діалектиці, 
не залишаючи поза увагою жоден із критеріїв. Соціальний розвиток виникає саме у взаємодії двох 
станів: порядку та хаосу. 

Хаос руйнує емерджентність порядку, йому властива відмежованість від зовнішнього 
середовища, нестабільність. На рівні соціуму хаос можна помітити, коли окремі класи або спільноти 
стають домінуючими та претендують на автономність у системі суспільства. Якщо кожен компонент 
системи має тенденцію до автономності, то відбувається пошук щільних контактів з іншими 
системами, на відміну від зв’язків зі своєю. Прикладом може слугувати ієрархія українського 
суспільства з соціально-структурним відривом еліти відносно всього іншого народу, відрив у 
диференціації за доходами між елітою та безпосереднім виробником ВВП країни. Порушується 
цілісність – виникає хаотичність соціальних зв’язків, невпорядкованість, іноді система спрощується 
та з’являється надмірна соціальна напруга у суспільстві. Коли ж хаос руйнує старі згубні якості 
системи, на їх місце стають нові, покращені – з’являється позитивний ефект його дезорганізаційних 
процесів. 

Порядок виникає із хаосу в разі акумулювання та масштабування інтегруючої сили в 
суспільстві, єднання. У ролі такої сили виступає держава з її організаційними та управлінськими 
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методами, а також громадянське суспільство, яке відстоює вже інтереси самоорганізації людей. 
Діалектична єдність держави та громадянського суспільства заради розвитку є процесом зцілення 
суспільства. 

Отже, синергетичний підхід визначає дослідження соціального світу в процесах 
самоорганізації як детермінанти розвитку суспільства, що знаходиться саме в умовах невизначеності, 
нестабільності, нелінійності, багатофакторності соціального розвитку. Однією із головних ідей 
синергетики є здатність виникнення порядку із хаосу за допомогою самоорганізаційних процесів, а 
також прогнозування, щодо можливості швидкого нелінійного розвитку економіки в країнах, 
запобігання катастрофічних ситуацій і загальнолюдських проблем. Балансування між процесами 
організації та самоорганізації визначає головну задачу у вивченні соціального світу за допомогою 
синергетики. 

Соціальний світ визначаємо як соціально-філософське поняття, яке відображає форму 
сукупності зв’язків між людьми, що виступають як устрій, спосіб організації їх життя та спрямовані 
на узгодження як процес або стан. Феномен наділений такими якостями, як: емерджентність, 
цілісність системи, організованість, зв’язки усередині системи є більш потужними, ніж ззовні. Ці 
якості є результатом виникнення між елементами системи соціального світу синергетичних зв'язків. 
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SUMMARY 

 
The article is devoted to social-philosophical determination of concept "The Social world" and 

application of synergetic approach in the social world research. The “social world” is defined as social-
philosophical concept that reflects a form of set of people communications, which act as a system, a way of 
the organization of their life and striving for the agreement as a process or a condition.  
 

Н. В. ПАВЛЕНКО 
  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО БАГАТСТВА   
В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Перехід України до ринкової економіки, істотні зміни в менталітеті українців, нові явища і 

процеси в розвитку вітчизняної культури – усе це і багато що інше свідчить про актуальність 
дослідження процесу розвитку людського багатства і його ролі в розвитку сучасного суспільства. 
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Багатство виникає не лише на полях, заводах, в офісах. Багатство пов'язане не лише з грошима. 
Сьогоднішня економіка трансформується, перетворюється на «інтелектуальну» економіку.  

Поєднання аксіологічного та праксеологічного аналізу в дослідженні проблеми людського 
багатства виявляє важливі негативні тенденції в розвитку сучасного українського суспільства: певну 
деградацію цінностей, традиційних для українського суспільства; девальвацію абсолютних цінностей 
і спроби їх заміщення кон'юнктурними, скороминущими ціннісними установками; деяке витіснення 
власних ціннісних орієнтацій зовнішніми, чужими українській історії і культурі; прагматизацією 
моралі і наростання цинізму, егоїзму в усіх сферах життєдіяльності людини. У зв'язку з цим виникає 
проблема виявлення способів подальшого розвитку і розширеного відтворення людського багатства. 
         Кошти для існування, будь то предмети споживання або чинники виробництва    не складають 
безпосередньо людського багатства і відносяться до нього, як до необхідного, але все-таки 
зовнішнього застосування. Справжнім же людським багатством виступає сама людська творчість, яку 
можна і треба розглядати як вищу форму людської діяльності. 

Актуалізація знань, умінь, навичок в аксіологічному полі буття самої особи дозволяє 
забезпечити і її суб'єктивні потреби, добитися поєднання суб'єктивного і об'єктивного в цьому 
питанні. А отже, і зняти ряд серйозних соціальних протиріч, потенційних конфліктів, істотних 
диспропорцій, які заважають прогресивному розвитку суспільства, сприяють наростанню різних 
форм відчуження в ньому, його поляризації і антагонізації.  

Проблема формування людського багатства в соціальній діяльності давно цікавила 
дослідників. В давнину Аристотель, Ксенофонт, Платон приділяли значне місце у своїх наукових 
дослідженнях цій проблемі. 

У пізніший час, цей круг питань знайшов своє відображення в працях європейських і 
вітчизняних дослідників. Так, А. Сміт назвав свій головний твір «Про природу і причини багатства 
народів» (1776 р.). Видатний російський мислитель І.Т. Палиць також назвав свою відому книгу «Про 
мізерність і багатство» (1724 р.). Сама логіка назв говорить за себе: «Капітал» (К.Маркс), 
«Фінансовий капітал» (Р. Гільфердинг), «Розподіл багатства» (Р. Кларк) і так далі. Проте, спроби цих 
і ряду інших дослідників (П. Бурд’є, М. Вебер, Т. Гоббс, Э.Дюркгейм, В. Парето, Т. Парсонс, А. 
Печчеї, Д. Ріккардо, П. Сорокін, А.Тойнбі, Е. Тоффлер, Ф. Хайек, І. Шумпетер), дати загальний аналіз 
категорії людського багатства виявилися незавершеними, обмежувалися рамками економізму. 

Необхідно, мабуть, визнати, що на сьогодні проблема соціальної діяльності як способу 
відтворення людського багатства залишається все-таки недостатньо розробленою у світовій і 
вітчизняній гуманітарній науці. Це пов'язано з тим, що тільки в останні десятиліття були більш менш 
чітко визначені самі категорії людського багатства, людського капіталу, людських ресурсів, 
інтелектуального капіталу, соціалъного капіталу, культурного капіталу, людського потенціалу і так 
далі. Крім того, в умовах централізованої економіки в нашій країні і панування ідеології дирижизму в 
деяких зарубіжних країнах найбільш прийнятними для дослідників були проблеми планування і 
управління, тоді як проблематика соціальної діяльності як способу відтворення людського багатства 
знаходилася як би на периферії наукових досліджень. Нарешті, важливим чинником, що зумовив 
неопрацьованість цієї теми, стала і та обставина, що вітчизняна система освіти і уся гуманітарна 
наука довго розвивалися в суто предметному полі, в певному значенні недооцінювалося значення 
міждисциплінарних зв'язків, пограничних областей наук. 

 Слід також відмітити, що дослідження в області формування людського багатства і розвитку 
соціальної діяльності у все більшій мірі набувають міждисциплінарного характеру, також починаючи 
з 80 - 90 - х рр. XX століття. Про це, на наш погляд, свідчать дослідження (А. Дулькін, М. Дудін, Г. 
Бережнов, В. Губіна, О. Новікової, Ю.Осипової В. Радаєва, Н. Римашевського А. Семіна, Т. 
Сидорової В. Співака, О. Шкаратана та ін.). В цих роботах проблеми формування людського 
багатства і окремих його компонентів розглядаються в контексті соціальної філософії, соціальної 
онтології, філософії історії, теорії культури, соціології. 

Проте слід визнати, що таких досліджень ще украй недостатньо для формування цілісної 
концепції формування людського багатства. 

Метою статті є розробка концепції, відповідно до якої людське багатство створюється і 
відтворюється тільки в процесі соціальної діяльності особи, тобто за допомогою актуалізації її 
суб'єктності. 
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Багатство - головна мета і сенс всякої соціально-економічної діяльності. Економіка 
розвинених країн орієнтована на ріст добробуту. Багатство країни включає усі матеріальні, 
нематеріальні (у тому числі інтелектуальні), фінансові, природні, людські ресурси, а також об'єми, 
якість і асортимент споживаних в країні продукції і послуг, що задовольняють особисті і громадські 
потреби. 
       Людське багатство є процес реального усуспільнення живої праці (здібностей людини до самої 
діяльності). Воно розвивається на громадському рівні як загальне накопичення людських здібностей і 
їх соціалізація. Це означає, що соціальна діяльність, творчість є не стільки індивідуальною 
характеристикою суб'єкта, скільки громадською, соціально-значимою характеристикою особи. 
Відтворення людського капіталу орієнтує соціальну творчість на економію сил і на об'єднання людей 
в цілях забезпечення максимального зростання людського багатства [1, с. 32]. 

Таке об'єднання і економія складають сенс капіталізації креативного потенціалу людини, 
оскільки ведуть до розвитку самої людини, його справжньої суті. «Найбільша економія робочої сили, 
– вказував Ф. Енгельс, – полягає в з'єднанні окремих сил в колективну силу суспільства і в такому 
його пристрої, який заснований на цій кооперації» [2, с. 43 ]. 

Соціальна творчість - універсальний спосіб з'єднання, поєднання, гармонізації. «Той особливий 
характер і спосіб, яким здійснюється це з'єднання, відрізняє різні економічні епохи суспільного 
устрою», - відмічає К. Маркс [2, с. 59]. Становлення особи як суб'єкта соціальної творчості означає 
зростання ролі творчих здібностей людини в процесі його життєдіяльності, а значить – і творчого 
потенціалу самої людини, суть людського багатства. 

Творчі здібності особи реалізуються в трудовій діяльності, зокрема – власне економічній, 
господарській діяльності. Конкретизуємо механізми активності особи в області трудової діяльності і 
самоіснуванні в соціально-економічному і соціально-філософському аспектах. У власне соціально-
економічному аспекті трудова активність і особове самоврядування виступають як сукупність і 
поєднання наступних елементів: соціальний статус особи; персоніфікація стосунків власності; 
наявність добросовісної конкуренції і цивілізованого ринку; наявність інвестиційних ресурсів; цілі 
управління, спрямовані на культурне відтворення людини і предметних умов його життя [3, с. 87 ]. 

 Проте здатність до соціальної творчості як творіння нового, досконалішого, якіснішого, 
кориснішого, ціннішого не виникає сама собою. Вона має трудову природу і актуалізується тільки в 
процесі ефективного самоврядування. Соціальна творчість є конкретний прояв суб'єктності людини в 
процесі його життєдіяльності. Нерозривно пов'язане з самоврядуванням, воно складає соціально-
онтологічну основу формування і розвитку людського багатства і усіх його модифікацій. Це 
пояснюється тим, що соціальна творчість є, по суті, організацією дій, зусиль, вчинків особи, 
націлених на відтворення самої особи, на актуалізацію її потенціалу, на капіталізацію тих знань, 
навичок і умінь, за допомогою яких особа забезпечує задоволення своїх об'єктивних інтересів. 

Соціально-філософський аспект особистісного самоврядування включає рівень самосвідомості 
особи, професіоналізм, економіко-правову компетентність, моральність, соціальний тип характеру.  

Самоврядування виступає як особлива форма праці, нерозривно пов'язана з самовизначенням 
людини. Без вільної волі людини праця перетворюється на безцільний неусвідомлюваний процес 
витрати його робочої сили, який можна порівняти з роботою машинного механізму. Цілі творчої 
праці обумовлюють його соціальні форми і принципи організації в тій же мірі, в якій ці принципи і 
форми впливають на цілі творчої праці. Вибір мети в праці як акт особового самоврядування відбиває 
самовизначення людини як творчої, мислячої, свідомої істоти – творчої істоти по суті. 

Усе більш очевидною стає фактична зміна значення тієї інформації, тих знань, тих навичок і 
умінь, за допомогою яких людина реалізує свої інтереси і потреби. Колишні соціальні і гуманітарні, 
професійні і соціокультурні технології поступово поступаються місцем новим, які адекватніше 
відбивають процеси глобалізації, інтеграції, диверсифікації і конвергенції, що розгортаються в XXI 
столітті. Разом з цими компонентами людського багатства особливого значення набувають і ціннісні 
орієнтації людей, ціннісна визначеність людини, ієрархія цінностей, які складаються в суспільстві в 
цілому і в окремих соціальних групах зокрема. 

Питання про людське багатство – це питання про пріоритет гуманістичних установок в 
громадському розвитку. Матеріальне багатство є лише початковою формою, де асоційований 
соціальний зв'язок реалізується ще в незрілій, неадекватній собі, відчужено-речовій формі. 
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Материально-предметний підхід, що припускає суто товарний характер буття людини, виявляється 
поза системою його ціннісних орієнтацій.  

Соціальне багатство припускає розвиток нових організаційних форм діяльності, в основі яких 
був би безпосередньо-громадський характер соціальних взаємозв'язків і відмова від ототожнення 
відношення з його речовим носієм (матеріальним субстратом) товаром.  

Багатство суспільства є основним джерелом задоволення матеріальних потреб людей і є 
необхідною умовою досягнення усіх його цілей. Багатство суспільства не може розглядатися у 
відриві від багатства його громадян. Зробити людей спроможними є найважливішим завданням 
управління креативною економікою. 

Сучасна економіка і суспільство в розвинених країнах усе більшою мірою стають креативними 
(творчими), головними продуктами яких є нові ідеї і інновації в різних областях людської діяльності. 
У розвинених країнах креативність стає  основним джерелом економічної цінності. Інтелектуальна 
власність приходить на зміну таким ресурсам, як земля, робоча сила, капітал в якості найбільш 
цінного економічного ресурсу [4, с. 125].  

У розвитку креативного суспільства головну роль відіграють нові ідеї і інновації. Об'єктами 
інноваційного розвитку в креативному суспільстві стають усі його сфери: економіка, наука, техніка, 
політика, соціальна сфера, регіони, галузі, підприємства, товари, технології, освіта, культура, 
мистецтво, спорт та ін. 

Рівень розвитку людської індивідуальності знаходиться в прямій залежності від його соціальної 
забезпеченості, під якою ми розуміємо актуалізовану здатність людини до реалізації своєї діалогічної 
суті. Діалог є центруючим ядром індивідуальної структури людини, завдяки якій підтримується його 
цілісність і самототожність в умовах зовнішнього середовища. Уміння людей вступати в діалог один 
з одним залежить від соціальних умов. У цьому сенсі соціальне забезпечення як необхідна умова 
буття соціальних стосунків є актуальна форма діалогу – простір вільного спілкування [5, с. 97].   

Яскравою рисою буття сучасної людини і соціуму в цілому, на нашу думку є соціальний 
дисонанс. Автор вводить термін «соціальний дисонанс», під яким розуміє конфлікт, що виникає в 
соціумі (між людиною і людиною, людиною і суспільством, людиною і державою), коли, з одного 
боку, є норма права і уявлення про нього; з іншого боку – суперечливі дії (дії усупереч праву) [6, с. 
117]. Звідси виникає проблема подолання соціального дисонансу, пошук механізмів узгодження дій, 
гармонізації стосунків людини зі світом. 

Однією з форм людського багатства, що дозволяє до певної міри здолати соціальний дисонанс, 
є інформаційний простір. Людина знаходиться в складній структурі духовно-матеріальної діяльності, 
яка протікає в умовах інформаційного простору, що швидко розширюється, є інтегральною формою 
реалізації соціальних стосунків [7, с. 338].  

Розвиток новітніх інформаційних технологій кардинальним чином міняє ситуацію в усіх сферах 
життя людини, іноді викликаючи гостру напругу і роблячи деформуючий вплив на психіку. Парадокс 
полягає в тому, що людина не завжди застосовує свою енергію, свої знання на благо свого існування і 
існування соціуму, в якому вона живе. Такий стан, в термінології К. Поппера, є «плата за кожне наше 
просування в знанні, розумності, в співпраці і взаємодопомозі, в шансах на виживання» [6, с. 343]. 
Згідно К. Попперу, виникає страх перед думкою, що дає «повну відповідальність за наші етичні 
рішення, вона лягає на нас і не може бути передана нікому іншому: ні Богові, ні природі, ні 
суспільству, ні історії» [6, с. 211]. 

Все частіше в теоретичних дослідженнях гуманітарних наук на перший план висуваються 
проблеми, пов'язані з усеосяжною трансформацією цивілізації і небувалим ростом чинників ризику 
для людства. У наявності проблемна ситуація, що вимагає соціально-філософської рефлексії. 
Осмислення феномену соціального дисонансу призводить до проблеми виявлення достатніх підстав, 
що пояснюють цю ситуацію, а також до пошуку необхідних умов, у рамках яких можливо адекватне 
суті людині його соціальне існування.  

Найсерйозніше протиріччя – це протиріччя розуму з самим собою, тому висунене нами поняття 
«соціальний дисонанс», безумовно, стоїть поряд з поняттям «когнітивний дисонанс» і, в певному 
значенні, змістовно співпадає з ним [8, с. 205 ]. 

Буття людини в інформаційному просторі – одна з умов подолання соціального дисонансу. 
Інформаційний простір як форма реалізації соціальних стосунків конкретизує умови, необхідні для 
створення «ідеальної комунікативної ситуації» (Ю. Хабермас). Згідно Ю. Хабермасу, структура 
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комунікації тоді вільна від тиску, коли усередині неї існує дійсна рівність можливостей усіх її 
учасників при виборі і представленні своєї позиції, а також при розподілі ролей в діалогах [9, с. 47]. 

 Ідеальна комунікативна ситуація припускає, що усі учасники повинні мати рівні можливості 
для вираження свого відношення до тієї або іншої проблеми, своїх почуттів і намірів, для вираження 
згоди або опору, дозволу або заборони і т. д. При цьому дуже важливо, щоб комунікація між членами 
соціуму будувалася на духовних підставах як підставах, диалогічних за своєю суттю. Поза духовними 
підставами, інакше кажучи – поза діалогічними стосунками, відбувається спотворення 
комунікативних процесів, яке в сучасному суспільстві стає досить поширеним явищем, тісно 
пов'язаним з розвитком економічного середовища і управлінських механізмів.  

Інформаційний простір постійно оновлюється і виступає інтегральною формою з'єднання і 
одночасно роз'єднання суб'єктів соціальних стосунків.  

Соціальне забезпечення, здійснюване у рамках інформаційного простору і побудоване на 
духовних підставах соціуму, дозволяє людині набути цілісності свого «Я» і повноту існування. 

З одного боку, основу людського багатства складає духовна творчість, у рамках якої особа 
набуває цілісності свого існування; з іншого боку, людське багатство є найважливіша умова 
актуалізації творчих здібностей особи людини з метою приросту результатів творчості у буття 
соціуму як культурної форми.  

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновки, що людське багатство – мегатенденція 
(спільний знаменник усіх тенденцій – більш-менш значних) буття сучасного людства – сутнісна 
(глибинна) основа спрямованості розвитку соціальних стосунків. Діалог – єдиний гуманістичний 
спосіб досягнення взаємодії з дійсністю. Інтерпретація людського багатства як способу підтримки 
діалогічного рівня стосунків є, на нашу думку, по-перше, один з найцікавіших і філософськи 
перспективніших напрямів розгляду складної і багатогранної проблеми соціального буття людини; 
по-друге, саме таким чином зрозуміле людське багатство розкриває свій потужний науково-
дослідний потенціал.  

Основу людського багатства складає духовна творчість, у рамках якої особа набуває цілісності 
свого існування; з іншого боку, людське багатство є найважливіша умова актуалізації творчих 
здібностей особи людини з метою приросту результатів творчості у буття соціуму як культурної 
форми. 

Соціально-онтологічною основою людського багатства є соціальна творчість, яка виступає у 
формі особового самоврядування, як самостійна (суб'єктна) здатність особи до гідного 
самовизначення і особового розвитку. На відміну від феномену управління особове самоврядування 
як основа соціальної творчості припускає збіг суб'єкта і об'єкту самоврядування, їх єдність, 
интерсуб’ектністъ.  

Багатство суспільства є основним джерелом задоволення матеріальних потреб людей і 
необхідною умовою досягнення усіх його цілей. Багатство суспільства не може розглядатися у 
відриві від багатства його громадян. Зробити людей спроможними є найважливішим завданням 
управління креативною економікою. 
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SUMMARY 
 
The process of forming and recreation of the human wealth is examined. The effect of social activity 

on the forming of the human wealth is defined. The basic constituents of the human wealth are set. 
 

О. П.  ХЛИСТУН 
 

ПРОБЛЕМА  АРІЇЗМУ  В  СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІЙ  ЛІТЕРАТУРІ 
 

 Метою дослідження аріїзму на сучасному етапі розвитку суспільства стає з’ясування його 
істинного внутрішнього змісту, світоглядної системи, виявлення матеріального носія арійського 
світогляду та сутності його впливу на формування менталітету сучасних індоєвропейських етнічних 
груп, а також розвінчання безпідставних міфів щодо існування «вищої раси», на базі яких 
створюються різного роду ідеологічні інсинуації та антисоціальні угрупування (неофашистські, 
анархістські тощо).  

Поняття аріїзм набуло свого теоретичного розвитку спочатку в працях антропологів та 
расологів (Й.Денікер, Г.Гюнтер та інші) [1], [2]. Лише в останні десятиліття, після довгих років 
мовчання та фактичної заборони на тематику, що за часів Радянського Союзу асоціювалася з 
фашизмом, отримало продовження вивчення витоків європейської цивілізації. Теоретичні засади 
явища аріїзму продовжують розвиватися в дослідженнях з усної народної творчості, етнічної 
міфології, письмових релігійних джерел, порівняльно-лінгвістичного аналізу різних мовних родин 
(індоєвропейських та неарійських), і все більше знаходиться артефактів на підтвердження існування 
арійського впливу на формування культури і свідомості індоєвропейських та інших етносів (В.Абаєв, 
Г.Бонгард-Левін, Е.Грантовський, П.Pay, М.Лисенко, Г.Зданович, В.Сафронов, Л.Залізняк, 
Г.Казакевич) [3], [4], [5].   

Вивчення аріїзму та виявлення матеріального носія цієї системи світогляду передбачає 
багатоаспектний аналіз (расологічного, лінгвістичного, аксіологічного, ономасіологічного, мовно-
літературного, міфологічного, історико-археологічного, геологічного, філогенетичного, 
антропологічного, ностратичного та атрибутивного аспектів), у ході якого кристалізується зміст і 
сутність явища. 

Розглядаючи аріїзм як соціокультурний феномен, треба виділити й усвідомити спільне та 
відмінне між такими поняттями як аріїзм та нордизм. З теорією нордичної раси як носія арійської ідеї 
зустрічаємося в роботах з расології (Г. Гюнтера, В. Авдєєва та ін.) [1], [2].    
 Поняття аріїзм у сучасному соціально-філософському розумінні є більш широким по 
відношенню до нордизму. Аріїзм відображає ставлення особистості, групи або цілого етносу (будь-
якої індоєвропейської нації) до власної національно-расової приналежності, власну 
самоідентифікацію. Нордизм самою назвою вказує на суто північно-європейське походження етносів, 
які складають білу расу як носіїв певної ідеології та етнокультури. Причому кожен ідеолог осмислює 
межі цієї спільноти на власний розсуд та співвідносно до тих цілей і завдань, які має на меті. 

З поняттям аріїзму тісно пов’язане також поняття раси. На думку Г.Гюнтера та інших 
расологів, саме нордична раса колись сформувала основні етноси серед індоєвропейців Європи 
(греки, римляни) та Азії (індійці, іранці, белуджі та афганці, перси, таджики, вірмени та інші 
народності), а також зумовила певний вплив на формування їх держав та культур.  

Слово «раса» вперше зустрічається у ведичній літературі («Натья-шастра», «Веданта-сутра», 
«Бхагават-гіта») як богословське поняття [6], у європейській практиці – у роботах зі скотарства 
Ф.Грізоне (1552) і Г.Вінтера (1672), агронома О. де Серра (1660) та оксфордскому санскрито-
англійському словнику за редакцією M.Моньєра-Вільямса [2]. Французський етнограф та мандрівник 
Ф.Берньє (1672) вперше використав поняття для визначення відмінностей серед людських племен. На 
рівні філософії історії відомі німецькі вчені – філософи Г.Лейбніц (1700),  І. Кант (1775) та історик 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

211 

Й.Гердер (1784) – ввели термін «раса» у філософську науку й обґрунтували як категорію філософії 
[1], [2].    

Шведський природознавець К.Лінней у 1735 р. почав використовувати терміни homo europaeus 
(людина європейська) та homo albus (людина біла), а у 1746 р. створив першу расову класифікацію. 
Й.Блюменбах у 1776 р. в інтересах класифікації почав використовувати краніометричні дослідження 
черепів різних етнічних груп.  

Зміст терміна «раса» розвивали у своїх роботах Ж.Ламарк (1809) та Ж.Кювьє (1800), перші 
расові класифікації належать А.Ретціусу (1842), Ч.Дарвіну (1859), Т.Гекслі (1870), Й.Денікеру (1900) 
та іншим антропологам і природознавцям [1], [7], [8].  

Поняття «арії» почали використовувати лінгвісти (першим - М. Мюллер у 60-х рр. XIX ст.) та 
антропологи [1], [2]. Так Л.Крживицький у монографії «Антропологія» (1896) висунув припущення, 
що «В епоху курганів, від Олонецька до Києва та Курська, від Москви до Польщі жив довгоголовий 
та чистий у расовому відношенні народ, швидше за все – білявий» [1, с. 58], [9].  

Після обґрунтування Ж.Ламарком ідеї спадковості, П.Топінар, О.Еккер, А.Богданов, 
Т.Ельзенханс, Л.Вільзер, Л.Вольтман, О.Аммон, Р.Вірхов, журнал «Політико-антропологічний огляд» 
(1902-1922 р.) своїми дослідженнями стимулювали інтерес науковців до расової ідеї та вивчення її 
ролі в соціально-історичному та політичному розвитку цивілізацій [8], [10], [11]. Радянський 
антрополог Г.Дебец виявив розповсюдженість явища метопічних швів (внаслідок швидкого росту 
мозку) на черепах серед народів Європи та Росії, а також у похованнях американських індіанців – 
24 % та етрусків - 26 % [1]. Г.Ретціус, К.Джиакоміні, А.Вейсбах, П.Топінар, Д.Зернов та інші зробили 
висновок, що народи, які називаються арійськими, здатні до наук, зокрема вирізняються 
математичними здібностями [1], [7]. Сучасний дослідник Ю.Беневоленська у статті «Расові варіації 
ознак черепного склепіння» констатувала факт, що за показниками лобно-сагітального індексу (ЛСІ) 
європеоїди найбільш консолідована раса, значні розбіжності спостерігаються в межах монголоїдної 
раси [12].   

Расові теоретики єврейського походження В.Ратенау («Роздуми», 1908), С.Рейнах 
(«Походження аріїв, історія суперечок», 1892), І.Цольшан («Расова проблема», 1914) «спробували 
пояснити існування білявих євреїв домішкою крові аморитян, а також свідчили про розповсюдження 
білявих типів серед інків, мешканців Північної Америки, Яви, островів Тихого океану та Малійського 
архіпелагу» [1, с.108].  

Антропологія стала тим підґрунтям, на якому утворився цілий напрямок нової ідеології – 
расової теорії, у витоків якої стояли француз A. де Гобіно, німець Ф.Клемм та російський вчений 
С.Єшевський, які підкреслювали значення європеоїдної раси в житті народів, що говорять 
індоєвропейськими мовами.  

Далі Х.Чемберлен у творі «Основи ХІХ століття» (1899)  представив результати проведеного 
ним аналізу історії світової цивілізації з точки зору внесків у неї певних расових типів. Дехто 
невиправдано звинувачував Х.Чемберлена, як потім і Г.Гюнтера, у створенні підвалин нацистської 
ідеології. Проте сам він писав, що «…мир у Європі задля блага усієї білої раси може бути 
достягнутий лише на основі кельто-германо-слов’янського союзу» [1, с. 104]. 

Ідеї попередників у Німеччині на початку ХХ століття популяризували також Л.Вольтман, 
К.Штрац, Л.Шеман, О.Рехе, О.Фішер, В.Грьонбек, Г.Шютте, створюючи певні уявлення про 
арійський світ [13]. 

Й.Денікер («Людські раси», 1900) ввів у використання термін «нордична раса» та дав 
визначення «антропологічного типу». Історично складена комбінація антропологічних типів, на 
думку автора, являє собою продукт соціального розвитку – етнос, і той тип, який домінує в ньому, 
потім формує фізичний та духовний вигляд кожної національної спільноти. Проте сам Й.Денікер 
писав: «Не може бути й мови про арійську расу, можна лише говорити про сім’ю арійських мов та, 
мабуть, про первісну арійську цивілізацію» [1, с. 90].  

 На цій основі наприкінці ХІХ століття в галузі філософії виникає новий напрям – 
антропосоціологія. Польський вчений Л. Крживицький висловив новизну підходу так: «На думку 
расової історіософії, якщо б не було даної раси, то не існувало б і відповідних цивілізацій» [1, с. 30], 
[14].  

Так поняття «раса» стає поряд з поняттями «етнос», «народ», «нація» сферою компетенції 
соціально-філософського дослідження. Виникає принципово нова гілка філософії, яка починає 
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тлумачити буття через призму фізично-аксіологічних реалій раси. Це відгалуження набуває стрімкої 
популярності й починає претендувати - в умовах європейської кризи часів двох світових війн - на 
роль нового світогляду.  

На противагу іншим науковцям, публікації таких німецьких пропагандистів як Е. Крік, Л. 
Вільзер та Л. Вольтман, які претендували на роль ідеологів нордичної раси, саме й визначили потім 
деградацію усієї західноєвропейської демократії, яка переросла в нацизм [1], [11], [13].  

Проте на базі расових досліджень спочатку вимальовується арійська ідея та її зміст, і саме в 
цьому розділі вперше була накопичена найбільша кількість фактів, які відображають сутність ідеалів 
і прагнення народів, які сьогодні розмовляють індоєвропейськими мовами та мають особливу, 
притаманну цій групі систему цінностей і духовних орієнтирів.  

Так народилася «мрія про надлюдину», яка в сучасному світі набула трансформації й отримала 
гіперболізацію в ідеях кінематографістів, деяких ідеологів, зокрема В.Авдєєва, неонацистських 
течіях, а також реалізується в різного роду військових проектах. Треба зазначити, що майже нічого 
спільного зі справжньою ідеєю вдосконалення й звеличення людини, ці проекти насправді не мають, 
бо керуються певною метою і завданнями щодо досягнення окремими угрупуваннями провладних 
інтересів. 

Свого роду трансформацією ідеї «досконалої людини» можна вважати неослов’янство, 
неоязичництво, а також характерництво. Тут ідея реалізується зовсім іншими шляхами і методами – 
через повернення до першоджерел людства, зокрема власного роду, до життя у гармонії з природою 
та її законами, досягнення тілесного і психічного здоров’я, а також розвиток надможливостей через 
самовдосконалення людини. 

З точки зору змісту арійської ідеї надзвичайно цікавими є дослідження расового теоретика 
Г.Гюнтера – «Расологія Європи» (1925), «Нордична ідея» (1927), «Расологія німецького народу» 
(1942) та інші. У період духовного і фізичного занепаду європейських народів (між двома світовими 
війнами) у своїх книгах автор висловлював занепокоєння й застерігав щодо можливості зникнення 
цієї «вищої» раси, яку автор розумів як носія європейської культури та ідеології. Митець ратував за 
арійське мислення – цілісну світоглядну систему, на противагу східній свідомості, яка пропагувала 
відірваність душі від тіла. Природною формою арійського мислення, за твердженням автора, є 
язичництво з його обумовленістю реаліями життя Півночі континенту, відчуттям батьківщини, 
прагненням до шляхетності, відсутністю догм та безпосереднім зв’язком з богами, яких арійці 
вважали своїми пращурами, піклуванням про тіло та несприйняттям вчення про його гріховність, а 
більш за все – зв’язком з вічними законами природи у звичаях та традиціях, думках та поведінці [2].  

Поряд з цим у французському словнику імені П.Ларусса (1932) вперше з'являється термін 
«расизм» як негативна оцінка досліджень людських рас. Після Другої світової війни окремі питання 
расології (термін «расологія» не вживався) розглядалися на шпальтах журналів «Вопросы 
антропологии», «Советская этнография», «Генетика», а також у працях В.Авдієва («История 
Древнего Востока», 1948), Т.Тота і Б.Фірштейна («Антропологические данные к вопросу о великом 
переселении народов. Авары и Сарматы», 1970). «Велике переселення», на думку авторів, було лише 
черговою хвилею міграції білої раси на просторах Євразії. Вчені В.Гінзбург та Т.Трофимова у труді 
«Палеоантропология Средней Азии» (1972) писали: «Вивчення динаміки расогенезу може віднайти 
ключ до розуміння етногенезу» [Цит. за 1, с. 36]. 

На підставі расологічних досліджень виникає напрям антропоестетики (Ф.Тернер, Е.Пеппель та 
інші). На цій основі німецький філософ, засновник характерології Л.Клагес робить висновок, що дух 
людини може виражати історичні реалії епохи, у той час як душа, закладена пращурами, є 
вираженням позачасової расової сутності [1]. Своїми роботами з різних напрямів расології 
спеціалісти, зокрема Г.Хіть та В.Авдєєв, стверджують можливість дослідити на новому рівні процеси 
формування та взаємодії расово-етнічних спільнот. Проте суттєвим недоліком концепцій расових 
філософів є відсутність філогенетичного аспекту розвиту расових груп, недооцінка значення 
попередніх доарійських цивілізацій та впливу духовного чинника на формування свідомості 
особистості.  

Термін «арійці» вже на початку минулого століття расологи, філологи та антропологи 
(Б.Грозний, Г.Гюнтер та інші) намагалися вилучити з расових класифікацій. Так поняття поступово 
відійшло до галузі лінгвістики, культурології та порівняльного релігієзнавства. А для назви 
антропологічного типу представників північноєвропейської раси став застосовуватися термін 
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«нордичний», внаслідок чого відбулося остаточне звуження поняття та викривлення сутності 
арійського носія.  

На межі століть ХХ-ХХІ знову расові питання постають доволі гостро. Проблема сучасної 
расології полягає в тому, як саме сприймати расову теорію. Як об'єктивну точку зору, яку можна 
застосувати під час вивчення історичних процесів та цивілізацій, у медичному спрямуванні тощо, або 
як пошук та виправдання переваги однієї «панівної» раси над іншими?  

Автор статті «Про наших предків замовте словечко, або «Від “Психології українського народу” 
до “Арійського стандарту”» Г.Бердник також задається питанням «звідки пішли індоєвропейські 
народи, а з ними й загальноєвропейська цивілізація» [15]. Так, М.Гімбутас була впевнена, що  
європейська цивілізація починалася з території нинішньої України [16]. Проте звідки тут узялися арії, 
мова не йде.  

Нова книга І.Каганця «Арійський стандарт» [17] – претендує на працю з сучасної расології 
українців. Її автор робить спробу створити теорію рас та етнічну історіографію Русі-України і 
слов’янського етносу. Але виходить дуже абстрактний аналіз, заснований швидше на здогадках та 
асоціаціях, ніж на конкретних фактах.  

Ю.Канигін, у свою чергу, в публіцистичному творі «Шлях аріїв: Україна в духовній історії 
людства» пропонує «альтернативний» варіант розвитку історії. 

Треба також зауважити, що у «Слові о полку Ігоревім» згадується звернення, яке було 
титулом сміливого воїна: буй-тур, яр-тур. І це, вочевидь, не нордична культурна традиція, а 
індоіранська, як і сама приналежність слов’янських мов до східної групи сатем (напротивагу кентум) 
[5]. Тож ототожнювати слов’янську, нордичну та індоіранську культуру неможливо, бо навіть за 
часовими показниками арійська, нордична та слов’янська етнічні групи були сформовані в різні часи, 
хоча витоки усіх названих етнокультурних груп єдині – протоіндоєвропейські. Ще скіфи та греки 
усвідомлювали відмінність між їхніми етносами, між їхніми мовами, і разом з тим мали багато 
спільних культурних рис та тісні зв’язки. Це може пояснюватися тим, що їх пращури йшли до 
Європи різними шляхами та в різні часи, покинувши колись єдине етнічне ядро [3].  

Інший сучасний дослідник О.Губко теж порушує тему «своїх коренів, походження пращурів» 
тощо, але, на противагу І.Каганцю, надає перевагу духовно-культурним цінностям і вважає, що 
«любов повинна нею (національною ідеєю) керувати, а не бажання «стандарту» [18]. 

Питаннями походження українського етносу сьогодні займаються Л.Залізняк та Г.Казакевич, 
відомі як учасники проекту «ДНК-портрет нації» [4], [19]. Г.Казакевич арійський елемент пов'язує 
винятково з появою на цих територіях кельтів. 

Таким чином, расологи, визнаючи расу як першооснову та намагаючись її обмежити певними 
рамками, не звертали увагу на те, що протягом історії розвитку людських типів «homo sapiens» мали 
відбуватися певні зміни і в зовнішньому вигляді племен (на що вказують сучасні антропологічні 
реконструкції та генетичні дослідження), які розповсюджувалися на теренах континентів углиб і 
вшир, усе далі відходячи від основного ядра та набуваючи нових індивідуальних ознак. 
Використовуючи лише верхівку айсберга, яким на сучасному етапі розвитку є сама расологія, дехто 
користується її висновками в суто ідеологічному напрямку. Сьогодні треба визнати факт 
«вимирання» Європи, тобто зменшення її корінної раси внаслідок різного роду причин. При цьому не 
осаннє місце належить ідеології самої білої раси, а саме – демократичних свобод для сексуальних 
меншин, підвищення дітородного віку та повної свободи сексуальних відносин, які, насправді, несуть 
у собі неабияку загрозу здоров'ю та репродуктивній функції людини.  

Позитивними моментами расологічних досліджень є такі результати: расологи виокремили в 
різних прадавніх цивілізаціях культурного носія – людину європеоїдного типу, визначили кілька 
хвиль міграцій протоєвропейського населення на територіях Євразії та інших континентів, 
спробували відтворити психологічний образ цього носія. Але пов'язали його лише з останньою 
великою хвилею індоєвропейських мігрантів – аріями, як носіями певного світогляду та загальної 
системи знань пращурів, що була вже сформована та зафіксована ними в письмових джерелах. Проте 
дослідники обмежили «арійського носія» рамками нордичного типу. 

Треба наголосити, що протягом десятків тисячоліть неодноразово відбувалися культурні 
переселення на теренах континенту (що підтверджують останні генетичні дослідження) [20]. І хвиля 
переселенців з   



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

214 

Півночі була далеко не єдиною в історії людства. Майже всі дослідники пишуть про прийдешні 
арійські народи, але далеко не всі згадують про автохтонні культури, які могли знаходитися на 
нижчих сходинках загального розвитку цивілізації. Проте їх вплив не міг бути непомітним. На 
кожній окремій території створювалися свої неповторні культурні осередки. Історії також відомі 
високорозвинені доарійські цивілізації – Хараппа, Елам інші. 

Більш того, сама арійська культура та світогляд увібрали в себе спільні надбання пращурів і 
стали концентрованим продуктом спільного соціогенезу - соціального розвитку та взаємодії різних 
рас, тобто організмом вищого щабля організації. З цього приводу у своїй рецензії до другого видання 
книги Г. Гюнтера «Вибрані роботи з расології» («Избранные труды по Расологии») професор 
Г.Дерягін зауважив, що «людина за своєю сутністю є не просто біологічною істотою – це 
біосоціальний феномен… Соціальне середовище, суспільні ідеології та прийнятий більшістю стиль 
життя завжди визначали й будуть визначати те, що ми називаємо соціогенезом» [2]. Тож, головним 
чинником розвитку цивілізації та культури можна вважати біосоціогенез. І арійський вплив відіграв 
важливу роль у становленні історичних та сучасних культур євразійського континенту. 

Ідеологи нордичної раси постійно намагалися обґрунтувати теорію механічного відбору для 
«покращення» своєї раси, і таким чином принизили саму расову ідею розвитку соціуму до рівня 
біологічного. Але в питаннях ідеології треба бути обережними, бо ними можуть скористатися як 
науковці, так і різного роду політичні сили, які прагнуть провести «корегування расового складу» 
країн.  

Однак, у результаті попередніх досліджень расологів, антропологів та інших фахівців стає 
можливим виділити головні положення арійської ідеї. 

Аріїзм – цілісна світоглядна система знань та цінностей, характеризується спільними рисами, 
у яких арійський дух намагається досягти вищого щабля розвитку відповідно до усвідомлення 
гармонійного взаємозв’язку елементів парадигми «Рід – Природа», і має вираження в          
певних символах та атрибутах. Для індоарійської спільноти (як східної, так і нордичної), є 
характерною загальна біосоціокультурна програма, яка виражається у спільних моральних цінностях 
та орієнтована на: соціальний аристократизм, гуманізм, героїзм, волелюбність, встановлення 
світового ладу; фізичне і моральне здоров’я, прагнення гармонії та досконалості в собі і навколо себе; 
активну життєву позицію, здатність діяти, боротися, творити й розвиватися, змінювати світ навколо 
себе, відповідно до власних знань та уявлень; відповідальність за власні думки, слова та дії; розвиток 
і життя в гармонії з природою.  

Арійська культурна спільнота характеризується здатністю до наук, зокрема точних 
математичних та орієнтацією усієї культури та мистецтва на створення фізичного ідеалу краси в собі 
і форм досконалості навколо себе. До того ж у кожній національній спільноті індоєвропейської сім’ї 
ця програма набувала й набуває конкретних етнічних рис й реалізовується по-своєму. 

Тож расові мислителі періоду ХІХ-ХХ століть не змогли побачити рівність ідей 
аристократизму, які перегукуються зі спадковими цінностями усіх нащадків індоарійської спільноти. 
Цей арійський дух не має нічого спільного з навіженою охлократією або анархізмом та 
уособлюються в ідеї державності. При цьому арійське мислення проявляється як у середовищі 
інтелігенції, так і в середовищі селянства, які вважаються найбільш стабільними верствами у своїх 
ціннісних орієнтирах.  

Треба також зауважити, що всі відомі расологи та філософи розглядали расову ідею лише в 
рамках власної національної приналежності. Нордизм характерний для ідеологів германських та 
російських. Українські дослідники трипільської спадщини вбачають найбільшу концентрованість 
духовного європейського потенціалу саме на цій території. Казахи визначають свій аріїзм у спадщині 
великого Чингісхана. Більшими реалістами сьогодні           
виявилися індійці, які розуміють значення впливу спільних соціокультурних надбань на 
державотворчі процеси та розвиток науки на теренах Бхарати. 

У генезисі арійської ідеї також спостерігаються два протилежні процеси. Залежно від цілей, 
спрямування та результатів аріїзм може характеризуватися як: конструктивний та деструктивний. 
Спираючись на спільні базові принципи, мета цих напрямів діаметрально протилежна: у першому 
випадку – це виховання і створення досконалої людини, в іншому – «мрія про надлюдину», яка панує 
над усім світом. 
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Конструктивний аріїзм може реалізовуватися у формі національної самосвідомості, 
ідентифікації цілого етносу, або окремого його представника, через усвідомлення власних досягнень 
у різних ґалузях суспільної та науково-технічної діяльності, можливості пишатися приналежністю до 
своєї нації (таким є неослов’янський, індуїстський аріїзм, новоказахські течії).  

Деструктивний аріїзм спостерігається у проявах нацистської ідеології, починаючи від 
німецького фашистського націонал-соціалізму, до сучасних течій неонацизму – скінхедів, анархістів 
тощо. Він ґрунтується на засадах пошуку доказів переваги однієї раси над іншими, приниженні інших 
етносів, ствердженні їх неповноцінності та несхильності до розвитку. Зазвичай деструктивний аріїзм 
будується на нестачі власних знань або їх приховуванні.  

Сьогодні в суспільстві спостерігаються прояви обох напрямків. Ідеї прогресивного аріїзму 
виявляються на рівні національної самоідентифікації слов’яно-арійських та індоарійських етносів, у 
широкому сенсі – носіїв європейської культури та ідеології. Формою втілення деструктивного аріїзму 
є відродження течій неофашизму.  
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SUMMARY 

 
More and more artifacts prove the Aryan influence on the formation of the culture and world view of 

Indo-European and other groups. But the processes of national-cultural identifications in Slavic countries, 
specifically in Ukraine, Russia, Poland, sometimes acquire contradictory character. The study presented in 
the article "The problem of ariizm in social science literature" is aimed to clarify content of ariizm 
phenomenon, its system of world view, identify the bearers of Aryan philosophy and the nature of its 
influence on shaping the mentality of modern Indo-European ethnic groups, as well as dispelling unfounded 
myths about existence of a "superior race", which are based on various ideological insinuations and form the 
ideology of different antisocial groups (neo-fascist, anarchist etc.). 

 
О.Г.СЛАДНЕВА 

  
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

И ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ХАРИЗМЫ У ЛИЧНОСТИ 
 

Харизма… Как много сейчас говорят о ней. Кругом все только и повторяют это по-своему 
красивое, звучное и модное слово. Однако большинство людей не сможет объяснить его истинного 
значения, называя харизмой то внешнюю привлекательность, то чудаковатость. «Высокий» смысл 
давно забыт и сегодня харизма стала слишком обыденной, поверхностной, даже пустой. Встречается 
в основном она в политике (бережно собранная штатом PR-менеджеров при помощи 
психологических технологий воздействия), в религии (секты и, опять-таки, психологические 
технологии воздействия на верующих и «ищущих Бога»), в массовой культуре (шоу-бизнес и 
«раскрутка» всех, кто очень хочет прославиться, снова не без применения психологических 
технологий воздействия). Выходит, что сегодня харизму очень легко «создать», но, к счастью, только 
искусственную. Естественную харизму не нужно создавать. Она уже существует, ее лишь нужно 
развивать, причем, на протяжении всей жизни.  

Основ харизматического влияния в своих исследованиях, так и или иначе, касались  Э. 
Трельч, М. Вебер, С. Московичи, Э. Гидденс, Л.Н. Гумилев, Г.В. Плеханов, С. Айзенштадт, В.Д. 
Плахов, А.М. Орехов, К.Г. Фрумкин и др. В вопросе «врожденности–приобретенности» харизмы 
также интересны исследования М. Вебера, О.Ф. Кабэйн, Н. Энкельманна, Р. Риджио. Однако, 
механизм развития харизмы у личности, к сожалению, все еще остается неясным. 

Цель статьи – выявить  факторы, определяющие формирование и возможность реализации 
харизмы у личности. 

Кому же все-таки дано владеть харизмой, а кому нет? Изначально харизма трактовалась как 
«божья благодать», доступная лишь избранным. Способность повести людей за собой, заразив их 
своей идеей, действительно дана не каждому, но это вовсе не означает, что на подобное априори 
способны лишь единицы. Причиной этому является нераскрытость харизмы  у личности. То есть, в 
каждом человеке есть та самая «искра», из которой при определенном условии может «возгореться 
пламя».  А условием этим является совпадение ряда внутренних и внешних факторов, 
обуславливающих формирование и возможность реализации харизмы у личности. Рассмотрим эти 
факторы (см. табл. 1). 
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Факторы, определяющие формирование харизмы у личности 

Внешние Внутренние 

 
Воспитание, социализация 

 
Задатки, способности, таланты 

Характер, темперамент 

Факторы, определяющие возможность реализации харизмы у личности 

Внешние Внутренние 
 

Ситуация в обществе  
Наличие власти 

 
 
 
 

 
Личные качества 
Наличие идеи 

 
 
 
 
 

 
Внутренние факторы, определяющие формирование харизмы у личности 

Характер и темперамент. С морально-этической стороны характеры бывают как хорошие и 
плохие, так и сильные и слабые. Для харизматической личности доброта и жестокость – 
характеристики, в принципе, равнозначные, а вот сила характера – условие обязательное. В список 
атрибутов "сильного" характера неизменно входят: сила воли, рассудительность, самоконтроль, 
решительность, целеустремленность, принципиальность, уверенность и т.д. 

Сегодня существует великое множество специальных книг и тренингов по обучению «успеху», 
где учат установлению баланса во всех сферах жизни человека (работа, семья, личные интересы и 
т.д.).  Ключевым положением  в них является поддержание необходимых черт характера, 
показывающих отношение человека к труду, к своему делу – трудолюбия, креативности, 
добросовестности в работе, ответственного отношения к делу, инициативности, настойчивости, и 
подавление  противоположных им черт — лени, недобросовестности в работе, безответственного 
отношения к делу, пассивности. Харизматический лидер должен отличаться трудолюбием, поскольку 
продвижение идеи и влияние – довольно тяжелое занятие, требующее особого надрыва. 

Однако, характер играет важную, но не главную роль в личности харизматика. Русский 
марксист Г. В. Плеханов в его знаменитой работе «К вопросу о роли личности в истории» 
утверждает, что «характер личности является «фактором» общественного развития лишь там, лишь 
тогда и лишь постольку, где, когда и поскольку ей позволяют это общественные отношения» [2, c. 
322]. О том, что является весомым дополнением к характеру речь пойдет немного позже. 

Касательно темперамента, как основы развития характера, все немного сложнее. Конечно же 
комбинации характеров и темпераментов харизматических лидеров являются огромным полем для 
фантазии. Вот только характер должен быть обязательно «сильным», а темперамент может быть 
абсолютно любым. Главное, чтобы свойства темперамента способствовали последующей реализации 
харизмы у личности.  Так,  например, холериками были – Петр І, Д.И. Менделеев, Б. Муссолини, А. 
Гитлер, флегматиками – И. Ньютон, И. Кант, И.В. Сталин, сангвиниками – Н. Бонапарт, В.И. Ленин, 
а меланхоликами – Э. Пресли, С.А. Есенин, Ч. Дарвин, Р. Декарт и т.д. Само по себе напрашивается 
следующее умозаключение: из чистых меланхоликов редко выходят вожди, за то люди искусства – 
сплошь и рядом. Зато из холериков выходят тираны. Это связано с тем, что меланхолический тип 
самый слабый и к лидерству стремится редко. Однако, и чистый тип меланхолика также встречается 
крайне редко. Холерики-вожди: Гитлер и Муссолини – нацист и фашист…О Гитлере говорили: «он 
почти не умел владеть собой, был упрямым, самовольным, своенравным и вспыльчивым». По 
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многочисленным свидетельствам можно сделать вывод, что уже в молодости Гитлер обнаруживал 
ярко выраженные психопатические черты [3]. Муссолини со своим «итальянским» темпераментом: 
взрывным, мстительным, безжалостным, даже будучи дуче, часто влезал в драки [4]. Флегматичный 
Сталин имел весомые телесные дефекты: левая рука короче правой, второй и третий пальцы на левой 
ноге были сращены вместе, маленький рост — 160см, лицо в оспинах. В связи с этим, согласно 
мнению Ранкур-Лаферьера, Сталин с детства испытывал чувство неполноценности, что могло 
сказаться на формировании его характера и психики [5]. 

Темперамент как и пассионарность подпитывает харизму. М.И. Коваленко, один из учеников 
Л.Н. Гумилёва говорит о пассионарности как об акцентуации темперамента. «Пассионарность – 
пишет он –  характеризует меру энергетического напряжения и отношения человека к миру, людям, 
себе, деятельности; не зависит от содержания деятельности и поведения; универсально проявляется 
во всех сферах деятельности; рано проявляется в детстве; устойчива в течение длительного периода 
жизни человека; и, что существенно, является наследуемым свойством психики [6].  

Нельзя с точностью сказать какие именно характер и темперамент должны быть у харизматика. 
Множество совершенно разнообразных сочетаний этих двух понятий тому подтверждение. Однако, 
можно сказать наверняка, что если харизматик обладает силой духа, «сильными» качествами 
характера, а его темперамент отвечает потребностям социума,  то психоэмоциональный эффект его 
харизмы усиливается во много раз. 
Задатки, способности, таланты. То, что дано человеку природой порой нельзя получить 
самовоспитанием и самообразованием. Для харизматической личности наличие определенных 
задатков, а позднее способностей и  талантов является необходимым для дальнейшей деятельности. 
Как известно, задатки формируют способности, из которых потом вырастают таланты. Тем не менее, 
задатки являются важным, но недостаточным условием развития способностей. При отсутствии 
соответствующих внешних условий и адекватной деятельности способности могут не развиться даже 
при наличии благоприятных задатков (иными словами, когда способности не стимулируются и не 
поощряются, они и не проявляются). Многозначность задатков проявляется в том, что на их основе в 
зависимости от внешних обстоятельств (в частности, педагогического воздействия) могут 
сформироваться различные способности. Однако отсутствие ранних достижений свидетельствует не 
об отсутствии способностей, а скорее о не вполне адекватных условиях для реализации задатков [7, с. 
227]. Также дело обстоит и с харизмой – если «искру» харизмы не раздувать, она угасает. 
Харизматическое влияние можно отнести к умственным и специальным способностям и 
межличностным талантам личности [8]. 

Но даже наличия блестящего межличностного таланта иногда недостаточно.  По  Г. В. 
Плеханову размеры личного влияния зависят также и от талантов личности: «но личность может 
проявить свои таланты тогда, когда он займет для этого необходимое положение в обществе» [2, с. 
322].   
Таким образом, создается плавный переход к внешним факторам, определяющим формирование 
харизмы у личности. 
 Внешние факторы, определяющие формирование харизмы у личности 
Воспитание и социализация 

Нельзя отрицать тот факт, что воспитание и социализация играют главнейшую роль в 
формировании личности. Воспитывают по обыкновению в детстве, т.е. подготавливают личность к 
участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными 
моделями. Тогда же проходит и первичная социализация личности. Именно в детстве закладываются 
основные жизненные позиции, программы поведения, действий людей, т.е. начинает формироваться 
мировоззрение: взгляды, оценки, принципы и образные представления, определяющие самое общее 
видение, понимание мира, место в нем человека. Продолжает его формировать уже общество, однако 
влияние семьи зачастую продолжается.  И от того, в какой семье появится ребенок, будет зависеть 
его дальнейшее становление личности.  

Зачастую различные проявления нелюбви со стороны родителей приводят к образованию 
всевозможных психологических травм и комплексов, которые личность не в состоянии 
самостоятельно побороть. С другой стороны, личность может наоборот стать озлобленной и мстить 
всем вокруг за то, что есть у других и не было когда-то у нее. Харизма – это уверенность в себе, в 
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своих знаниях, в своей идее. Однако, огромное количество людей привыкло себя недооценивать и, 
наверно, половина причин тому родом из детства.  

Воспитание и социализация могут дать харизме как позитивный, так и негативный заряд. Б. А. 
Бачинин выделяет светлую харизму созидателя и темную харизму разрушителя [9, C. 88-90]. 
Личность со светлой харизмой несет созидательную энергию, позитивные результаты креативных 
усилий, ценность предложенных нововведений, которые еще больше укрепляют этот авторитет.  

Формированию светлой харизмы способствует сосредоточенность лидера на общезначимых 
ценностях, идеалах, целях, его готовность жертвовать ради них всем личным, частным. Отчетливая 
дифференциация авторитетов, умение поступиться всем несущественным ради главного сообщают 
его облику и деятельности явно выраженный нравственный характер. Готовность же бороться за 
осуществление выдвинутых идеалов, идти в этой борьбе до последнего, а при необходимости и 
взойти на крест могут превратить светлую харизму в нимб святости [9, C. 89-90]. 

Проблема темной харизмы как осененности незаурядной личности покровительством Духа зла 
и разрушения составляет один из сквозных сюжетов мировой религиозной, художественной и 
философской мысли. Здесь личная одаренность сочетается с приверженностью человека целям, 
идущим вразрез с высшими нравственными идеалами. Негативные цели оказывают определяющее 
воздействие на характер используемых средств, так что в итоге вся деятельность харизматического 
лидера обретает вид  следующих друг за другом злодеяний [9, с. 90]. Темной харизмой, например,  
обладал Гитлер – он по сути создал Третий Рейх, развязал Вторую мировую войну, надругался над 
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями. Кроме него очаги разрушений и 
человеческих страданий создавались и поддерживались по злой воле таких харизматических лидеров, 
как Ленин, Сталин, Мао Цзэдун. Может быть причиной их темной харизмы могли стать 
неблагополучные семьи, в которых они росли?  

Сегодня написано и пишется множество биографической литературы о жизни харизматических  
вождей. Например, у Сталина, Гитлера и Мао были конфликты с их отцами [3,4,5], а Муссолини 
перенял характер своего отца – злопамятного и жестокого воинствующего социалиста, за свои идеи 
часто попадавшего в тюрьму [4]. В этих случаях, конфликты в семье не сделали из них неуверенных 
в себе, напротив дали им особую нетерпимость к обществу или, точнее, отдельным их группам. 

Таким образом, воспитание и социализация личности являются решающими внешними 
факторами формирования харизмы у личности.  Именно от них зависит процесс становления 
личности как харизматического лидера, сила харизмы и ее «окрас». 

Внутренние факторы, определяющие возможность реализации харизмы у личности 
Личные качества. К харизматическим качествам Вебер относит магические способности, 
пророческий дар, выдающуюся силу духа и слова, но основными он все же называл наличие 
сверхспособностей, божественной одаренности личности, которые воспринимаются и усиливаются 
массовым сознанием с позиции иррациональности [1].  Если пренебречь исключительно 
экстраординарными качествами личности (героические, магические и сверхъестественые), то 
наиболее необходимыми и, главное, вполне реалистичными качествами харизматической личности 
являются: 

1) Бунтарский дух 
Если проанализировать величайшие события мировой истории, достаточно ясно предстает тот 

факт, что харизматические лидеры, ставшие причиной этих событий, всегда отличались несогласием, 
протестом против установленных правил и норм. Они были обладателями некого мятежного, 
бунтарского духа, сила которого не давала им покоя, вдохновляла их на поиск лучшего и 
«правильного». Этот дух выделял их из толпы, возвышал в глазах безликой серой массы людей, 
идущих в одном направлении, следующих «Системе» и, зачастую,  живущих в угнетении. Выдвигая 
свои идеи, они получают приверженцев, благодаря силе своей одержимости ими, способности 
убеждать и, конечно же, благодаря своим крамольным взглядам.  

Несогласие харизматиков проявляется в форме конфликта – изначально конфликта идей, 
который в последствии часто переростает в демонстрации, бунты, столкновения.  Идеи бунтарей 
смелы, действия экспрессивны и примеров этому множество. Вместе с тем, бунтари и протесты 
существуют не только в области политики. В данном случае в любой области духовной жизни 
общества существуют определенные «установки», например, парадигмы в науке, тенденции в моде и 
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т.д. и почти всегда находятся люди в корне меняющие «установки», осуществляющие революцию в 
той или иной области.  

Таким образом, вырисовывается следующая картина: боязливый человек вряд ли выразит 
претензии к существующему состоянию вещей, он смирится, не станет выдвигать крамольных идей, 
подбивать людей на борьбу. А харизматик будет и причиной тому – бунтарский дух. 

2) Ораторское искусство.  
Человек может от природы иметь приятный тембр голоса, но красноречием нужно 

овладевать. Харизматик, используя власть слов, может вызвать бурю эмоций: воодушевить, 
взволновать, пробудить гнев, страх, радость. Рузвельт, по натуре аристократичный и сдержанный, 
смог стать ярким и выразительным оратором благодаря своей медленной, почти гипнотизирующей 
манере говорить, великолепной образности речи и виртуозному умению использовать аллитерации и 
библейскую риторику. Нередко его выступления трогали слушателей до слез.  Ленин, выступая на 
митингах завораживал своими речами толпы, имея при этом приличный дефект речи.  

3) Аффектация.  
Термином «аффектация» принято называть неестественность, искусственность поведения, 

жеманство, преувеличенность в манерах [10]. Поскольку народу всегда не хватает «хлеба и зрелищ», 
он падок на всякого рода шоу, а также на людей, за которыми интересно наблюдать. Для харизматика 
очень важно держать внимание аудитории, управлять им. Преподнести свои идеи необходимо так, 
чтобы они надолго запечатлелись в памяти людей. Скучное изложение неприемлемо для простого 
народа и на помощь приходит театральность выступления. Например, Гитлер выступал со 
вспышками гнев и активной жестикуляцией. Однако, без актуальной идеи аффектация 
нецелесообразна. 

4)  Таинственность (противоречивость + непредсказуемость)  
По большей части люди вполне предсказуемы и если кто-то ведет себя иначе, он тут же 

становиться центром внимания. Им восхищаются или его презирают, его уважают или не 
воспринимают всерьез, но все равно его обсуждают. Труднопостижимый человек – человек 
интересный, таинственнный, а одновременное наличие и противоречивости и непредсказуемости, 
безусловно, свидетельствует о некой избранности, харизматичности. Таинственность для 
харизматической личности – это средство влияния и средство защиты в одном флаконе. Для того 
чтобы завоевать народ, нужно побывать в его шкуре. Но будучи слишком «своим» харизматик 
рискует утратить авторитет и власть. Поэтому ему необходим ореол таинственности, который будет 
так или иначе служить стеной между ним и его поклонниками. 

5)  Преданность идее.  
Кумира сотворить себе может каждый, а массовые «не идейные» поклонники бывают, 

наверно, только у поп-звезд. А для того, чтобы поднять народ необходимы идея и святая преданность 
ей. За чем же идти людям, как не за идеей? Личная вера харизматика должна быть сильной и 
непоколебимой, тогда она оживит его действия, сделает его не таким как все. Общество всегда 
страдало от разобщенности, стремилось и не могло объединиться. И только харизматики своей верой 
в состоянии объединить людей, заставить их поверить во что угодно. 

Внешние факторы, определяющие возможность реализации харизмы у личности 
Наличие власти. Всегда существовала проблема: как заинтересовать людей, заставить их слушать 
тебя если ты такой же как они? Иногда всех вышеперечисленных личных качеств может быть 
недостаточно. Именно тогда получается, что какой бы выдающейся не была бы личность и какими 
бы ни были ее мотивы, активно влиять на окружающих она сможет только заняв соответствующее 
положение в обществе, т.е. преобрев необходимый статус и сферу влияния. Только с этого момента 
можно говорить о влиянии данной личности на окружающих.  

Однако не стоит забывать об индивидуальных качествах, ведь они играют не последнюю 
роль. Поэтому характер и ум являются своеобразными пропусками личности к “рулю”. Г.В. Плеханов 
по этому поводу пишет: “Каковы бы ни были особенности данной личности, она не сможет устранить 
данные экономические отношения, раз они соответствуют данному состоянию производительных 
сил, но индивидуальные особенности личности делают ее более и менее годной для удовлетворения 
тех общественных нужд, которые вырастают на основе данных экономических отношений”[2, с. 324].  

Б. А. Бачинин подчеркивает важность изначальной власти у харизматика: «Выдающаяся 
личность должна обладать прерогативами власти или влияния. Величайший полководец вряд ли 
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сумеет что-то сделать, если будет арестован; видный политик немногого добьется, если его сместят». 
[9, с. 51] Действительно, существует ряд подтверждений этому: Александр Македонский изначально 
был царем, Гитлер – рейхсканцлером, Сталин – генеральным секретарем, Иоанн Павел II – Папой 
Римским.  

Однако, были же и харизматики пришедшие «из низов». У них не было бонуса в виде особого 
статуса, они пробивали дорогу своей идее «с нуля». Это и Н. Бонапарт, и Иисус Христос, и В.И. 
Ленин, Б. Муссолини, М. Ганди и многие другие. Тоже самое относится и к харизматичным ученым, 
музыкантам, актерам, происходивших от родителей, чья профессия не имела ничего общего с 
будущим призванием их отпрысков. То есть слава и авторитет родителей никак не отражались на 
отношении общества к их детям. Объясняется все тем, что такие харизматики в свое время отчетливо 
понимали «общественные нужды» и великолепно прочувствовали существующее положение 
общества. Посему наличие власти и особого социального статуса являются желательным, но не 
обязательным условием реализации харизмы у личности. 
Ситуация в обществе. Харизматические лидеры обычно проявляют себя в периоды социальных 
кризисов, когда рушатся привычные нормы, правила и законы, дискредитируется правящая элита и 
отвергаются традиции. В таких ситуациях люди обычно верят только тем, кто не причастен к 
существующему порядку. А поскольку происхождение харизматической личности по определению 
кроется в сверхъестественных источниках, постольку она лучше всего отвечает этому требованию.  

Нужда в харизматическом лидере у широких масс населения в условиях кризиса определяется 
по меньшей мере тремя психологическими факторами. Во-первых, людям необходимо обрести 
чувство безопасности, которое может обеспечить фигура, берущая дело в свои руки. Как отмечает Т. 
Карлейль, наиболее важная функция монархов заключается в том, чтобы "командовать, управлять, 
говорить нам ежедневно и ежечасно, что мы должны делать". Во-вторых, люди пытаются 
компенсировать собственные неудачи, неприспособленность и нищету эмоциональной 
идентификацией с великим героем, обретая гордость за его деяния. Современные социальные 
психологи называют это "героизацией per procure". В-третьих, массы стремятся избежать 
ответственности, переложить ее на более сильного лидера. Э. Фромм считал данное обстоятельство 
одной из психологических причин фашизма. [9, с. 56]. 

Поэтому для харизматика очень важно правильно выбрать время своего появления или 
правильнее будет сказать проявления в обществе. Иначе говоря, «для того чтобы сыграть 
историческую роль, великая личность должна не только жить в нужное время, но и оказаться в 
нужном месте». [9, с. 51] 

Выводы. Процесс становления харизмы у личности происходит по следующей схеме: сначала 
есть личность с зачатком харизмы, которая существует, не чувствуя потребности в реализации своего 
потенциала. Когда такая потребность появляется, (вызванная протестом против существующего 
состояния вещей и идеей его преобразования), происходит «раскрытие» харизматического 
потенциала. Однако, реально оно может произойти только в результате совпадения ряда внутренних 
и внешних факторов, обуславливающих формирование и возможность реализации харизмы у 
личности. Следующим этапом становления харизматика, является привлечение последователей своей 
идеи. 

Безусловно, харизматические лидеры встречаются довольно редко, однако это не означает, 
что больше их просто не существует. Здесь уже речь идет о явной и не явной харизме или другими 
словами реализованном и нереализованном харизматическом потенциале личности. 

Проведенный анализ онтологического аспекта харизматического влияния позволил выявить 
следующие положения:  
1. У каждого человека есть врожденная предрасположенность к харизматичности. К сожалению, в 

процессе жизни этот потенциал может угаснуть, вследствие «не правильных» воспитания и 
социализации личности. Именно от них зависит процесс становления личности как 
харизматического лидера, сила харизмы и ее «окрас». Поэтому харизматические личности 
проявляют себя отнюдь не «с пеленок», а в процессе жизни, когда обзаводятся собственным 
мировоззрением и желанием что-то изменить в окружающем мире, т.е. своей идеей. 

2. Раскрытие харизмы происходит при совпадении ряда внутренних и внешних факторов, 
обуславливающих формирование и возможность реализации харизмы у личности.  

3. Выявлены факторы формирования и реализации харизмы у личности: 
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- внешние факторы формирования харизмы у личности (воспитание, социализация личности); 
- внутренние факторы формирования харизмы у личности (характер, темперамент, задатки, 

способности, таланты); 
- внешние факторы реализации харизмы у личности (наличие власти, ситуация в обществе); 
- внутренние факторы реализации харизмы у личности (личные качества, наличие идеи). 

4. Наличие власти и особого социального статуса являются желательным, но не обязательным 
условием реализации харизмы у личности. 

5. Для харизматика очень важно правильно выбрать время своего появления или правильнее 
будет сказать проявления в обществе. Иначе говоря, «для того чтобы сыграть историческую 
роль, великая личность должна не только жить в нужное время, но и оказаться в нужном 
месте». 
Итак, на примере малого количества ярких харизматиков, можно сделать вывод, что 

вышеперечисленные условия совпадают достаточно редко. Порой у личности просто не хватает той 
самой идеи, которая будет питать харизму изнутри, либо «идейному» человеку не хватает банальной 
силы духа для влияния и убеждения, т.е. реализации идеи.  

Уверенность в себе таким людям могут подарить те же психологические тренинги и коучинг-
технологии, однако не все они построены надлежащим образом и порой являются простой «выкачкой 
денег» из населения. Еще одним интересным фактом является то, что многие люди приходя на 
подобные «уроки харизмы» совсем не понимают, как будут реализовывать свою «сформированную» 
харизму после окончания обучения. В погоне за пресловутым Успехом в виде банальной 
материальной независимости, люди теряют индивидуальность, свое истинное призвание и, как ни 
странно, саму драгоценную харизму. 
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SUMMARY 

 
This article is devoted to search of the factors defining formations and possibility of realization of 

charisma at the personality.  It is shown that natural charisma – an inherited quality which can or develop 
during all life or remains at initial level, thus a condition of "growth" of charisma is coincidence of a number 
of factors.  On the basis of M. Weber, G. V. Plekhanov, L.N. Gumilev's works and other authors external and 
internal factors of formation and charisma realization at the personality are revealed. 
 
 
 
  



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

223 

 
НАШІ АВТОРИ 

 
АНДРЄЄВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат історичних наук, професор,  

завідувач кафедри всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного 
 університету (м. Херсон) 
 

БАШКЕЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА –  кандидат філософських наук,  доцент кафедри  
філософії Українського  державного хіміко-технологічного університету   
(м. Дніпропетровськ)  
 

БІДЗІЛЯ ПЕТРО ОМЕЛЯНОВИЧ – кандидат історичних наук, доцент  
кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного медичного університету 
(м. Запоріжжя) 
 

БОЙКОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
всесвітньої історії та історіографії Херсонського державного університету  
(м.Херсон)  
 

БОНДАРЕНКО ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА – доктор філософських наук, професор, завідувач 
 кафедри філософії Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя) 
 

БОРОДЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА – аспірантка кафедри історії України  
Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка  
(м. Полтава) 
 

ВЛАСЕНКО ФЕДІР ПАВЛОВИЧ – кандидат філософських наук, асистент кафедри  
гуманітарних наук філософського факультету  Київського національного  
університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ) 
 

ВОЛОВИК ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ – доктор філософських наук, професор, 
академік АН Вищої освіти України, професор кафедри соціальної філософії та 
управління Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) 
 

ВОЛОДІН ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ – кандидат філософських наук, доцент  
кафедри філософії Запорізького національного технічного університету  
(м. Запоріжжя) 
 

ДЄВОЧКІНА НАТАЛЯ  МИКОЛАЇВНА – кандидат філософських наук, доцент  
кафедри філософії Запорізького національного технічного університету 
(м. Запоріжжя) 
 

ЕЛЬ ГУЕССАБ КАРІМ – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії 
Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) 
 

ЖАДЬКО ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ – доктор філософських наук, професор, завідувач  
кафедри суспільних дисциплін Запорізького державного  медичного університету  
(м. Запоріжжя) 
 

ЗУБОВ ВАДИМ ОЛЕКСІЙОВИЧ - кандидат філософських наук, доцент, докторант  
Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України (м. Київ) 
 

КАПРІЦИН ІГОР ІЛЛІЧ – кандидат філософських наук, докторант  кафедри 
соціальної філософії та управління Запорізького національного університету 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

224 

(м. Запоріжжя) 
 

КОНДРАТЮК ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - кандидат історичних наук, доцент кафедри  
соціально-гуманітарних дисциплін Кримського інженерно-педагогічного університету  
(м.Сімферополь) 
 

КРИВЕГА ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА – доктор філософських наук, професор, завідувач  
кафедри філософії Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) 
 

КРИВОШИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – кандидат історичних наук, директор  
інформаційно-аналітичної агенції "Кріаlle" 
 

ЛЕПСЬКИЙ МАКСИМ АНАТОЛІЙОВИЧ – доктор філософських наук, професор,  
декан факультету соціології і управління, завідувач кафедри соціології 
Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) 
 

МАЛІНОВСЬКА ОЛЬГА СТАНІСЛАВІВНА – кандидат філософських наук, доцент  
кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного 
університету (м. Запоріжжя) 
 

МИКОЛЬЧЕНКО ВІРА СЕРГІЇВНА – викладач кафедри соціальних наук  
Криворізького національного університету (м. Кривий Ріг) 
 

МОХНАТЮК ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ – кандидат історичних наук, старший викладач 
кафедри історії України і методики навчання Київського університету імені Бориса  
Грінченка (м. Київ) 
 

МУРЗІН В’ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ – лауреат Державної премії України, 
професор, доктор історичних наук, професор кафедри історії та психології 
Бердянського університету менеджменту та бізнесу (м. Бердянськ)                
 

ПАВЛЕНКО ІВА ОЛЕКСАНДРІВНА – аспірантка кафедри соціології Запорізького  
національного університету (м. Запоріжжя) 
 

ПАВЛЕНКО НАТЕЛЛА ВАЛЕРІЇВНА –  аспірант кафедри філософії  Запорізького  
національного університету (м. Запоріжжя) 
 

ПЕТРУШИН ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ – викладач кафедри філософії Українського   
державного хіміко-технологічного університету  (м. Дніпропетровськ) 
  

ПОВЗЛО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат філософських наук, доцент  
кафедри філософії Запорізького національного технічного університету 

  (м. Запоріжжя)  
 
РОТАРЕВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат філософських наук, старший викладач  
 кафедри соціології Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) 
 
САЙТАРЛИ ІННА АНАТОЛІЇВНА – кандидат філософських наук, доцент кафедри  

філософії гуманітарних наук Київського національного університету 
 ім. Т. Шевченка (м. Київ) 
 

САМОЙЛЕНКО ІЛОНА ЮРІЇВНА – аспірантка кафедри всесвітньої історії та 
 історіографії Херсонського державного університету (м.Херсон) 
 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

225 

СКВОРЕЦЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ – доктор філософських наук, 
              докторант кафедри соціальної філософії та управління Запорізького національного 
             університету (м. Запоріжжя) 
 
СЛАДНЄВА ОЛЬГА ГЕННАДІЇВНА – аспірант кафедри філософії  Національної  

металургійної академії України ( м. Дніпропетровськ) 
     

СОКОЛЕНКО ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА – асистент кафедри політології і права  
Запорізького національного технічного університету (м. Запоріжжя) 
 

СУХАРЕВА  КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА – кандидат філософських наук, доцент  
кафедри бізнес-адміністрування та менеджменту ЗЕД Запорізького національного 
університету (м. Запоріжжя) 
 

ТАРАН  ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – доктор філософських наук, професор  
   кафедри філософії Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) 
 
ТВЕРДОВСЬКИЙ АНТОН ЮРІЙОВИЧ – бакалавр кафедри історії України та методики  

викладання Херсонського державного університету (м. Херсон) 
 

УТЮЖ ІРИНА ГЕННАДІЇВНА – доктор філософських наук, професор кафедри філософії  
 Запорізького національного університету (м. Запоріжжя) 
 
ФРОЛОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА – кандидат філософських наук, доцент кафедри  

філософії та політології Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ 
  «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Горлівка) 
 
ХЛИСТУН ОЛЕНА ПАВЛІВНА  –  здобувач кафедри філософії Запорізького  

національного університету  м. Запоріжжя 
 

ХРЯЩЕВСЬКА  ЛЮДМИЛА  МИХАЙЛІВНА – кандидат історичних наук, доцент  
кафедри історіографії, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Навчально-
наукового інституту  історії та права МНУ ім. В.О. Сухомлинського 
 

ЦИБУЛЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат історичних наук, доцент,  
завідувач кафедри історії України та методики викладання Херсонського державного 
університету (м. Херсон) 
 

ЧОРНОІВАНЕНКО ІННА В’ЯЧЕСЛАВІВНА – аспірантка кафедри всесвітньої історії та 
 історіографії Херсонського державного університету (м. Херсон) 
 

ШАТАЛОВИЧ ІННА ВАСИЛІВНА – кандидат філософських наук, асистент 
кафедри філософії і політології Національної металургійної академії України 

  (м. Дніпропетровськ) 
 
ШАТАЛОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – кандидат філософських наук, доцент, 

докторант кафедри філософії Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара (м. Дніпропетровськ) 
 

ЩЕРБАКОВА НІНА ВОЛОДИМИРІВНА – викладач кафедри філософії  і соціології  
Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь) 
 

ЯНКОВСЬКИЙ СТЕПАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ –  кандидат філософських наук, доцент,  
докторант Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир) 



 
 
2014                                 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 
 

226 

Наукове видання 
 
 
 

 
 
 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК 
 

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК 
НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ 

 
 
 
 
 

Випуск 32 
 
 
 
 
 
 

Редакція: В. І. Воловик 

Верстка: Г. І. Духонченко 

 

 
Підписано до друку 25.12.2013 р. Формат 84х108/16 

Віддруковано з готового оригінал-макета. Гарнітура «TimesNewRoman». 

Папір офсетний. Друк різографічний. Наклад 300 прим. 

Безкоштовно 

Видавництво «Просвіта» 

69095, Запоріжжя, вул. Дзержинського, 114, офіс 27. Тел. (0612) 13-81-60, (061) 224-40-05 

Свідоцтво серія ДК № 417 від 12. 04. 2001 р. 


