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І РОЗДІЛ
ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА,
АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО ТА ЕТНОГРАФІЯ
ЛИМАН І.І.

РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКОНОДАВЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ ПИТАНЬ
ЗАДОВОЛЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ПОТРЕБ ВІЙСЬКОВИХ НА ПІВДНІ
УКРАЇНИ В 1843 - 1853 рр. (НА МАТЕРІАЛАХ ПОВНОГО ЗІБРАННЯ
ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ).

Кажучи про Російську імперію середини XIX ст. багато дослідників застосовують словосполучення "військова держава" або "військово-поліцейська держава", маючи на увазі
не лише чисельність збройних сил, але і ту величезну увагу, яка приділялась можновладцями розбудові армії та флоту. Така увага дала підстави деяким історикам казати про те,
що на той час не армія існувала для держави, а держава для армії. Дійсно, в Російській
імперії збройні сили були чимось більшим аніж знаряддя для виконання зовнішньо- чи внутрішньополітичних завдань. Військовий характер держави відбивався фактично на кожному, в тому числі й релігійному, аспекті життя громадян. З іншого боку, в умовах, коли церква не була відокремлена від держави, значна увага приділялась релігійному вихованню,
що відбивалось і на характерові розбудови збройних сил. Всі ці особливості знайшли
відображення в законодавчих документах Повного Зібрання законів Російської імперії,
які були опубліковані протягом 1843 - 1853 pp. і дія яких поширювалась на Південну
Україну. З огляду на сказане вище вивчення цих документів є більш ніж актуальним. Саме
документальним матеріалам, якими регулювались різноманітні аспекти духовного життя
військових, і присвячена наша розвідка, завданнями якої є огляд історіографії проблематики, систематизація та анотація відповідних документів Повного Зібрання.
До питань, пов'язаних із задоволенням духовних потреб військових Російської
імперії, дослідники вже неодноразово звертались. Проте, як правило, питання регламентації духовного життя підлеглих духовного відомства згадувались лише побіжно, в контексті розгляду інших проблем. Серед цих робіт звернемо увагу на "Літопис парафії с.Ольшанки св. Іоанна Милостивого церкви" протоієрея В. Лобачевського [1]. Оскільки в Ольшанці розташовувався штаб 4-го Бузького полку, в її церкві збереглося чимало матеріалів про управління військовими поселеннями, якими й скористався автор літопису. Ряд
спеціальних досліджень присвячений історії військового духовенства імперії. Зокрема,
загальні відомості про структуру управління цією групою духовних осіб містяться в роботах "Історичний начерк керівництва духовенством духовного відомства в Росії", "Керівництво церквами й православним духовенством військового відомства" та "Начерки з
історії управління військовим і морським духовенством у біографіях головних священиків
його за час з 1800 до 1901 року" [2]. Окрема праця присвячена історії флотського духовенства [3]. Останніми роками в Росії та Україні побачили світ ряд статей, в яких йдеться про
становлення інституту військового духовенства [4], діяльність деяких військових ієромонахів і священиків під час ведення бойових дій [5], джерела, які містять інформацію з
історії флотського й армійського духовенства [б]. Надрукована робота про морські храми
Росії [7]. Втім, завдання, які ставились авторами зазначених вище праць, спеціально не
передбачали систематизацію законодавчих документів вищих органів влади, які регулювали задоволення релігійних потреб підлеглих духовного відомства.
Одним із джерел, до якого звертались дослідники історії військового духовенства,
було Повне Зібрання законів Російської імперії. Воно ж стало предметом вивчення ряду
юристів [8]. В їхніх роботах переконливо доведено, що Повне Зібрання за повнотою вміщених матеріалів середини XVII - початку XX ст. дійсно є безпрецедентною для Росії збіркою.
В той же час, дослідники в один голос підкреслювали, що Повне Зібрання насправді не є
повним, оскільки далеко не всі документальні матеріали, видані центральними органами
влади, включені до нього. Причини цього історики та юристи вбачають у незадовільному
стані архівної справи, деяких особливостях зовнішньо- та внутрішньополітичної ситуації,
в намаганні укладачів дотримуватись задекларованого принципу не включення в зібрання матеріалів тимчасових, приватних і особистих, зокрема, документів про нагородження, внутрішній режим в установах тощо [9].
Матеріали Повного Зібрання законів Російської імперії дають можливість вивчити пріоритетні напрямки та динаміку змін політики державної влади, з'ясувати особливості законодавчого регулювання статусу православного духовенства, яке задовольняло
3
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духовні потреби військових (мова йде не лише про армійське та флотське духовенство,
але і про парафіяльних священно- та церковнослужителів, до яких у багатьох випадках
звертались підлеглі військового відомства), і навіть краще зрозуміти роль релігії та церкви в повсякденному житті військових.
Вже стало аксіомним твердження, що розвиток військової сфери був пріоритетним
напрямком державної політики протягом всього царювання Миколи І. Дійсно, Повне
Зібрання містить тисячі законодавчих документів 1825 - 1855 pp., які стосуються розбудови збройних сил імперії. Причому ці матеріали далеко не рівноцінні за значенням: якщо
одні з них містять законодавче регулювання дійсно базових питань, від яких залежала
обороноздатність держави, то інші (і таких були сотні) регламентували дріб'язкові аспекти. Жоден з таких документів навряд чи міг хоч якось змінити стан російських збройних
сил, але разом вони демонстрували постійне опікування як імператором, так і центральними установами проблемами вояків. За таких умов цілком логічно, що й питання релігійного життя підлеглих духовного відомства досить детально регулювались законодавчо.
Вивчення матеріалів Повного Зібрання дозволяє стверджувати, що особлива увага
до питань, пов'язаних із задоволенням релігійних потреб військових, приділялась в останнє перед початком Кримської війни десятиріччя. Причому в цей період не спостерігалось збільшення кількості законодавчих документів, які стосуються інших аспектів релігійного життя держави в цілому та Південної України зокрема. Протягом п'яти років
(1838 - 1842) побачило світ 137 документів, які стосувались православної церкви на півдні
України і які увійшли до Повного Зібрання. За наступні 11 років (1843-1853) з'явилось
185 таких документів. Але якщо із зазначених 137 задоволення духовних потреб військових стосувались 30, то із 185 - аж 63 (див. додаток). Відзначимо, що в названу кількість
(63) не увійшли ті законодавчі документи, які стосувались церковної системи імперії в
цілому, а, отже, поширювались і на військове духовенство.
Із зазначених 63 виключно Південної України стосувались 7. Мова йде про законодавчі документи, які стосувались конкретних церков, у яких військові задовольняли духовні потреби, влаштування парафіяльного училища в Петровському посаді Азовського
козачого війська, регламентації порядку ведення метричних книг і відведення землі під
церкву Дунайського козачого війська тощо. Якщо додати сюди ще 7 документів, які регламентували релігійне життя всіх округів військового поселення (значний відсоток яких
знаходився саме на півдні України), то стає очевидним, що в період, який розглядається,
до регіону, як і в останній чверті XVIII ст., знов була прикута увага можновладців. І ця
увага великою мірою пов'язана саме з розвитком військової інфраструктури Південної
України. Зауважимо, що за період 1843 - 1853 pp. у Повному Зібранні, крім зазначених
вище, міститься ще 16 законодавчих документів, які стосуються виключно Південної
України і пов'язані з її церковним життям. Більшість з них має відношення до розвитку
системи освіти та змін церковно-адміністративної системи регіону.
Симптоматично, що і з розглянутих 63 документів 16 стосуються освітньої сфери.
Вони регламентують порядок заповнення вакансій законовчителів військово-навчальних
закладів, складання підлеглими військового відомства іспитів із питаннями на знання
Закону Божого та катехізису, комплектування підлеглими духовного відомства контингентів училищ і кондукторських шкіл, визначають обсяг прав по службі випускників духовних навчальних закладів тощо.
Великий відсоток документів присвячений або містить положення про врегулювання
фінансових питань. Із 63 таких документів нами нараховано 23. Це цілком логічно з огляду на
те, що закони мають не лише запроваджувати нововведення, але і забезпечувати механізм їх
фінансування. Особливо це стосується тих сторін церковного життя, які пов'язані з задоволенням духовних потреб військових, адже останні (із деякими застереженнями стосовно військових поселенців, на яких перекладалась частина витрат) знаходились на утриманні держави.
Не такою виправданою є поява великої кількості документів, які запроваджували
пов'язані з церковним життям нововведення в статути. Таких документів нами нараховано 13. Військова системи імперії зазнавала суттєвих змін і документи наочно ілюструють,
що ці зміни носили переважно суто зовнішній, формальний, а не структурний, характер.
Що і довели сумні для Російської імперії результати Кримської війни. Для системи, в якій
імператор мав і можливості, й бажання втручатися в будь яке, навіть саме дріб'язкове,
питання військового життя, цілком природнім було прийняття указу про скасування нещодавно запровадженого рішення стосовно сигналу "ранкова молитва" для церковного
параду та заміна його іншим, внесення змін до цього указу менш ніж через два місяці, а
також поява іменного указу, яким обумовлювався колір дахів на церковних возах.
5 документів визначають співвідношення обсягів прав військових-іновірців і православних. Всі. вони являють собою іменні укази, спрямовані на посилення позицій "панівної віри". Причому з цією метою застосовуються два давні перевірені методи: обмеження
в правах іновірців і заохочення тих з них, які приєднуються до православ'я. Цілком відпо4
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відають миколаївській релігійній політиці і укази про заборону духоборам, молоканам і
представникам інших "найбільш шкідливих сект" наймати в рекрути православних, обмеження можливостей отримання унтер-офіцерського чину іудеями, про виплату винагороди за зміну віри. Останні, до речі, ілюструють ще одну провідну тенденцію в державній
політиці того часу - суцільну уніфікацію. Запровадивши в червні 1847 р. одноразову виплату 7 крб. 15 коп. сріблом хрещеним євреям нижніх чинів і поширивши в жовтні 1850 р.
цю міру на членів родин таких осіб, в червні 1851 р. імператор наказав застосувати такий
саме засіб заохочення і стосовно нижніх чинів із мусульман.
Отже, в період, що розглядається, значна увага центральної влади приділялась церкві
в південноукраїнському регіоні саме в контексті розбудови збройних сил. Законодавчі
документи Повного Зібрання свідчать, що основними сферами, які регламентувались у
1843 - 1853 pp., були духовна освіта військових; фінансове забезпечення церков і духовних осіб, які задовольняли потреби військового відомства; участь військових у відзначенні
дат церковного календаря й церковних церемоніях; сприяння наверненню військових на
православ'я. Ці матеріали ілюструють процес посилення бюрократизації православної
церкви, повновладдя імператора в регулюванні релігійних питань, дають можливість
відчути той дух казармено-військової та чиновницько-бюрократичної дисципліни, який
був притаманним для часів правління Миколи І. Перспектива подальших досліджень із
зазначеної проблематики полягає в створенні анотованого покажчика законодавчих документів вищих органів влади Російської імперії, які стосуються православної церкви на
півдні України в 1775 - 1861 pp., а також у підготовці монографії, присвяченої православній церкві регіону в останній чверті XVIII - середині XIX ст.
***
При підготовці даної публікації нами опрацьовано матеріали томів XVIII - XXVIII Повного Зібрання законів Російської імперії, які склали 23 книги. Матеріали подаються за хронологією. Відомості про кожний документ побудовані за наступною схемою: спочатку зазначаються рік, місяць і день, які наведені укладачами Повного Зібрання при датуванні; після
цього подається короткий зміст документу, наведений у Повному Зібранні; далі позначаються том, відділення, порядковий номер документу в Повному Зібранні, сторінки, на яких він
надрукований. Після цього подається коротка анотація, в якій увага звертається саме на ті
аспекти змісту законодавчого документу, які мають відношення до православної церкви на
півдні України. Короткий зміст документів, який відтворений, уточнений або складений упорядниками Повного Зібрання, нами наведено без перекладу та в незмінному вигляді, за виключенням заміни "ять" на "є", "і" на "и" та опущення твердого знаку наприкінці слів.
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Додаток
1. 1843, марта 21. - Именный, объявленный Инспекторскому Департаменту Воен
ным Министром. - О квартирных деньгах священнослужителям военнаго собора Очаков
ской крепости. - T.XVIII. - Отд.І. - № 16637. - С. 142 - 143.
За поданням Військовій раді Інспекторського департаменту передбачається віднесення на рахунок державної казни виплати квартирних грошей священнослужителям
військового собору Очаківської фортеці.
2. 1843, мая 18. - Высочайше утвержденное образование Департамента Военных
Поселений. - T.XVIII. - Отд.І. - № 16863. - С. 330 - 339.
Обумовлюється, що серед предметів відання 1-го відділення 2-го столу є духовні справи
в округах, а серед предметів відання 2-го відділення 3-го столу - листування про військове
духовенство, церковне майно й духовні училища.
3. 1843, июня 15. - Именный, объявленный Исправляющему должность Новороссийскаго Генерал-Губернатора Военным Министром. - О обращении учрежденнаго в посаде Пет
ровском, Азовскаго войска, училища, в приходское. - T.XVІІІ. - Отд.І. - № 16950. - С. 390.
За клопотанням Новоросійського та Бессарабського генерал-губернатора в Петровському посаді влаштовується парафіяльне училище, у якому має викладатись короткий катехізис, священна історія, російська граматика, арифметика та чистописання;
викладання цих предметів покладається на вчителя та священика.
4. 1843, июня 23. - Именный, объявленный Комиссариатскому Департаменту Военным Министром. - О производстве прогонных и порционных денег Священникам православнаго исповедания, командируемым в войска для исправления духовных треб. T.XVIII. - Отд.І. - № 16969. - С. 402 - 403.
За поданням Військовій раді Комісаріатського департаменту передбачається
відрядження священиків лише в тому випадку, коли в місцях дислокації полків і військових команд немає православних церков; у іншому разі військовому керівництву наказується звертатись за послугами до місцевих священнослужителів.
5. 1843, октября 27. - Именный, объявленный в приказе Военнаго Министра. О уставе службе в гарнизоне. - T.XVIII. - Отд.І. - № 17270. - С. 644 - 729.
Передбачається читання барабанщиками та сурмачами внутрішніх батальйонів молитви "Отче наш" у призначений для зорі час. Регламентується порядок церковного параду.
6. 1843, декабря 15. - Именный, объявленный в циркулярном предписании Инспекторскаго Департамента Морскаго Министерства. - О производстве строевых унтер-офицеров
в офицеры. - T.XVІІI. - Отд.І. - № 17406. - С. 804 - 805.
Передбачається, що в штурманській роті м. Миколаєва при наданні унтер-офіцерам
офіцерського чину має складатись іспит, до програми якого включено короткий катехізис.
7. 1843, декабря 24. - Именный, объявленный Министром Внутренних Дел. — О вос
прещении раскольникам вредных сект нанимать за себя в рекруты православных. T.XVIII. - Отд.І. - № 17446. - С. 830.
Обумовлюється, що представникам "найбільш шкідливих сект" забороняється наймати за себе в рекрути не своїх одновірців, с православних; передбачається відповідальність за порушення цієї заборони.
8. 1844, января 25. - Именный, объявленный Обер-Прокурору Святейшаго Синода
Военным Министром. - О жалованье законоучителям заведений военных кантонистов из
приходских Священников. - Т.ХІХ. - Отд.І. - № 17558. - С. 57 - 58.
Передбачається, що в балаклавській роті військових кантоністів має знаходитись
законовчитель із парафіяльних священиків, якому призначається жалування з капіталів
військових поселень.
9. 1844, февраля 27. - Именный, объявленный Инженерному Департаменту Воен
ным Министром. - О избрании старост к военным церквам, состоящим в крепостях. Т.ХІХ. - Отд.І. - № 17667. - С. 139 - 140.
За поданням до Військової ради Інженерного департаменту обумовлюється, що в
церквах фортець, у парафії яких знаходяться не лише військові, вибори церковних старост мають проходити за загальними правилами; у інших церквах фортець старости
мають обиратись з числа штаб- і обер-офіцерів. Зазначається, що в обох випадках обрання має затверджуватись комендантом фортеці.
10. 1844, апреля 3. - Именный, объявленный Департаменту Военных Поселений Военным Министром. - О содержании на счет свечнаго дохода от церквей округов пахатных солдат, в духовных училищах детей духовенства округов. - Т.ХІХ. - Отд.І. - № 17794. - С. 235.
Зо поданням Військовій раді Департаменту військових поселень закріплюються
умови фінансування утримання вихованців духовних училищ.
11. 1844, апреля 19. - Именный, объявленный Его Императорскому Высочеству Главному Начальнику военно-учебных заведений Военным Министром. - О определении в воєн6
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но-учебныя заведения Священников и Диаконов, имеющих ученыя степени. - T.XIX. Отд.І. - № 17828. - С. 263.
За відношенням Головного начальника військово-навчальних закладів наказується призначати в підвідомчі йому заклади освіти лише священнослужителів, які мають
вчений ступінь. Обумовлюється, що перед призначенням до військово-навчального закладу священик повинен мати стаж перебування в цьому званні при парафії не менше 4-х, а
диякон - не менше 3-х років.
12. 1844, августа 28. - Именный, объявленный Инспектору резервной кавалерии в
отношении Департамента Военных Поселений. - О назначении Священников и причетников в округи военнаго поселения Украинскаго, Новороссийскаго и Киевской и Подольской губерний. - Т.ХІХ. - Отд.І. - № 18180. - С. 532.
Зо поданням Департаменту військових поселень уточнюються умови утримання
священно- та церковнослужителів Новоросійського округу військового поселення.
13. 1844, сентября 15. - Именный, объявленный в циркулярном предписании Инспекторскаго Департамента Морскаго Министерства. - О экзамене унтер-офицерам, выслужившим узаконенный лета. - Т.ХХ. - Отд. ІІ. Прибавление к Т.ХІХ. - № 18219 в. - С. 86 - 87.
Наводиться зразок екзаменаційного листа, у якому позначаються бали за знання
короткого катехізису та передбачається місце для підпису священика.
14. 1844, сентября 20. - Именный, объявленный в приказе Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба. - О выдаче наградных денег за смотры и церковные парады одним строевым
нижним чинам. - Т.ХІХ. - Отд.І. - № 18235. - С. 588.
Забороняється видавати винагороди за участь у оглядах і військових парадах
нестройовим нижнім чинам,
15. 1844, декабря 12. - Именный, объявленный Комиссариатскому Департаменту
Дежурным Генералом Главнаго Штаба. - О передаче Херсонскаго собора в епархиальное
ведомство. - Т.ХІХ. - Отд.І. - № 18518. - С. 836.
Скасовується протоієрейська вакансія при соборі Очаківської фортеці; Херсонський собор передається з військового в єпархіальне відомство.
16. 1844, декабря 13. - Высочайше утвержденное Положение о Дунайском
казачьем войске. - Т.ХІХ. - Отд.І. - № 18526. - С. 847 - 868.
Регламентуються порядок ведення метричних книг і відведення землі під церкву.
17. 1845, января 5. - Сенатский, по Высочайшему повелению. - О отводе квартир
или отпуске квартирных денег священнослужителям военнаго ведомства. - Т.ХХ. - Отд.І.
-№18597.-С. 80-81.
Наказується в питанні отримання житла чи квартирних грошей зрівняти оберсвящеників із генерал-майорами, а протоієреїв і священиків, як і раніше, з капітанами.
18. 1845, января 6. - Именный , объявленный в приказе Военнаго Министра. О вновь составленном росписании в какие дни в какой быть форме генералам, штаб и оберофицерам. - Т.ХХ. - Отд.І. - № 18599. - С. 81.
Вносяться зміни в розпис форми військових в урочисті та святкові дні.
19. 1845, февраля 24. - Именный, объявленный в приказе Военнаго Министра. О дополнении правил смены с церемониею. - Т.ХХ. - Отд.І. - № 18774. - С. 243.
Затверджується нова редакція деяких параграфів статуту про службу в гарнізоні;
передбачається, що вартові, які знаходяться поблизу церкви, зобов'язані брати "на молитву" під час церковної служби.
20. 1845, апреля 10. - Именный, объявленный в приказе Военнаго Министра. О изменении и дополнении правил устава о строевой пехотной службе. - Т.ХХ. - Отд.І.
-№18916.-С. 321-326.
В обов'язок полкових батальйонних та ротних командирів ставиться нагляд за
тим, щоб протягом перших 6 місяців служби рекрутам не менше двох разів на тиждень
роз'яснювали десять заповідей та обов'язки християнина, щоб рекрути знали молитви
"Отче наш" та "Вірую". Такі роз'яснення для рекрутів, зібраних при штабах, покладаються на полкових священиків, а в ротах - на унтер-офіцерів і єфрейторів.
21. 1845, мая 22. - Именный, объявленный Департаменту Военных Поселений Во
енным Министром. - О порядке производства расходов на приобретение ризниц и других
церковных вещей. - Т.ХХ. - Отд.І. - № 19026. - С. 409 - 410.
За поданням Військовій раді Департаменту військових поселень уточнюється порядок купівлі ризниць та інших церковних речей, згідно з яким дозвіл на таку купівлю
має подаватись самим Департаментом.
22. 1845, сентября 6. - Именный, объявленный Инспектору учебных карабинерных
полков в отношении Департамента Военных Поселений. - О прибавке жалованья полко
вым Священникам 2 и 3 учебных карабинерных полков. - Т.ХХ. - Отд.ІІ. - № 19311. - С. 8.
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За поданням Департаменту військових поселень імператором під час
перебування в Єлисаветграді затверджується сума додаткових виплат із капіталу
військових поселень на утримання полкових священиків.

23. 1845,
сентября 17. - Именный, объявленный Инженерному Департаменту
Военным Министром. - О правилах отчетности в церковных доходах и расходах соборов и
церквей военнаго ведомства. - Т.ХХ. - Отд.ІІ. - № 19332. - С. 29 - 30.
За пропозицією Синоду вносяться зміни в іменний указ від 6 жовтня 1844р.
24. 1846, марта 19. - Синодский, по Высочайшему повелению. - О назначении пенсий и единовременных пособий духовным лицам церквей военных поселений и пахатных
солдат. - Т.ХХІ. - Отд.І. - № 19849. - С. 369.
За ухвалою Синоду обумовлюється, що всі священнослужителі військових поселень,
які не отримували жалування, мають право на пенсії та одноразову допомогу нарівні з
військовим духовенством.
25. 1846, мая 1. - Высочайше утвержденныя правила о производстве лиц, служащих в
морском ведомстве, в первый гражданский чин. - Т.XXI. - Отд.ІІІ. - К № 19999. - С. 87 90.
Передбачається, що до програм випробування при призначенні аудиторів, унтер-цейхвахтерів, топографів, граверів, службовців гідрографічної частини, морської типографії, інших
службовців морського відомства включаються питання на знання короткого катехізису.
26. 1846, июня 8. - Именный, объявленный Департаменту Военных Поселений Во
енным Министром. - О назначении в единоверческую в г. Новогеоргиевске Воскресенс
кую церковь Диакона. - Т.ХХІ. - Отд.І. - № 20107. - С. 600 - 601.
За поданням Департаменту військових поселень та схваленим Синодом поданням
інспектора резервної кавалерії диякону новогеоргіївської єдиновірської церкви призначається жалування з коштів військових поселень; зазначається позиція Синоду в питанні утримання духовенства єдиновірських церков.
27. 1846, июня 11. - Именный, объявленный в приказе Военнаго Министра. -О мо
литвенном отбое. - Т.ХХІ. - Отд.І. - № 20117. - С. 605 - 606.
Вноситься доповнення в положення Військового Статуту про службу в гарнізоні:
передбачається, що під час церковного параду після богослужіння барабанщик повинен
бити молитовний відбій.
28. 1846, июля 11.- Именный, объявленный в приказе Военнаго Министра. - О при
нятии к руководству устава о полевой службе в мирное и военное время. - Т.ХХІ. - Отд.ІІ.
-№20224. -С. 42-128.
Регламентується порядок проведення церковного параду.
29. 1846, сентября 3. - Высочайше утвержденное положение Комитета Министров.
- О нераспространении на дела о несовершеннолетних святотатцах Высочайшаго повеле
ния о неопределении подобных преступников в военную службу. - Т.ХХІ. - Отд.ІІ. № 20386. - С. 258 - 259.
За запискою Міністра юстиції уточнюється міра покарання неповнолітнім, обвинуваченим у святотатстві.
30. 1846, декабря 5. - Высочайше утвержденный Устав для управления армиями в
мирное и военное время. - Т.ХХІ. - Отд.П. - № 20670. - С. 463 - 588.
Обумовлюються обов'язки польового оберсвященика.
31. 1846, декабря 31. - Именный, объявленный Его Императорскому Высочеству
Главному Начальнику военно-учебных заведений Военным Министром. - О времени счи
тания службы священно и церковнослужительским детям, неокончивших курса наук в
среднем отделении Семинарии. - Т.ХХІ. - Отд.ІІ. - № 20764. - С. 730.
Розтлумачується, що відданим у військову службу дітям священно - та церковнослужителів слід визначати час початку цієї служби нарівні з особами, відданими в
рекрути за наборами.
32. 1847, января 29. - Именный, объявленный Департаменту Военных Поселений
Военным Министром. - О отпуске денег на устройство единоверческих церквей в округах
Новороссийскаго военнаго поселения. - Т.XXII. - Отд.ІІ. - № 20871. - С. 106.
За поданням Департаменту військових поселень передбачаються заходи щодо зведення церков для військових поселян, які висловили бажання приєднатись до єдиновір'я.
33. 1847, февраля 23. - Именный, объявленный Департаменту Военных Поселений
Военным Министром. - О назначении содержания причетникам единоверческих церквей
Новороссийскаго военнаго поселения. - Т.XXII. - Отд.І. - № 20935. - С. 159 - 160.
За поданням Департаменту військових поселень причетники єдиновірських церков отримують право на таке саме жалування, що мають православні причетники церков Новоросійського військового поселення, з тією лише різницею, що першим жалування
призначається не з церковних прибутків, а з коштів військового поселення.
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34. 1847, апреля 18. - Именный, объявленный Военным Министром. - О допущении к
обучению в приходских училищах солдатских детей. - Т.ХХІІ. - Отд.І. - № 21123. - С. 323.

Скасовується заборона навчання в цивільних закладах солдатських дітей, які виховуються при батьках чи інших родичах.
35. 1847, июня 4. - Именный, объявленный в приказе Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба. - О выдаче единовременнаго награждения нижним чинам из Евреев, кои обратятся в Православную веру. - Т.ХХІІ. - Отд.1. - № 21297. - С. 521.
3 приводу клопотання командира 4-го піхотного корпусу запроваджується одноразова виплата хрещеним евреям нижніх чинів 7 крб. 15 коп. сріблом.
36.184 7, июля 8. - Высочайше утвержденное положение о кондукторских школах в
округах военных поселений. - Т.ХХІІ. - Отд.І. - № 21398. - С. 601 - 605.
Передбачається вивчення в кондукторських школах Закону Божого, для викладання якого призначаються священики із жалуванням по 30 крб. сріблом на рік, що виплачується з капіталу військових поселень.
37. 1847, октября 7. - Именный, объявленный в приказе Военнаго Министра. О изъятии от экзамена при определении в военную службу и пред производством в офице
ры детей священнослужителів, окончивших курс в средних отделениях Семинарий. Т.ХХІІ. - Отд.І. - № 21566. - С. 737.
3 приводу запиту Інспекторського департаменту Військового міністерства й за
висновком Синоду про те, що навчальний курс нижнього та середнього відділень семінарій
відповідає повному гімназійному курсу, імператором дозволяється звільнити від іспитів
при вступі у військову службу та наданні офіцерського чину священнослужительських
дітей, які з успіхом закінчили середні відділення семінарій.
38. 1848, января 22. - Сенатский, по Высочайшему повелению. - О порядке разре
шения солдатским женам вступления в новый брак и отдаче им по одному сыну кантони
сту. - Т.ХХІІІ. - Отд.І. - № 21920. - С. 64 - 65.
Перелічується інформація, яку солдатки повинні подавати духовному керівництву в клопотаннях про дозвіл на шлюб.
39. 1849, мая 27. - Именный, объявленный Сенату Святейшим Синодом. - О совер
шении по всей Империи молебствия по случаю скораго открытия военных действий. T.XXIV. - Отд.І. - № 23270. - С. 290.
Наказується відслужити за загальноприйнятими на такий випадок правилами
молебень і продовжувати служити передбачені законодавством молитви з нагоди підготовки держави до війни.
40. 1850, марта 31. - Именной, объявленный Его Императорскому Высочеству На
следнику Цесаревичу, Главному Начальнику военно-учебных заведений, Военным Ми
нистром. - О порядке определения в воєнно-учебныя заведения в Законоучители Священ
ников и Диаконов. - Т.XXV. - Отд.І. - № 24036. - С. 204.
За відношенням головного начальника військово-навчальних закладів останньому
дозволяється за поданням єпархіального керівництва призначати законовчителями
підвідомчих йому закладів священнослужителів, які не прослужили 4-х років при парафіях, але мають необхідні для викладання здібності та якості.
41. 1850, июля 3. - Именной, объявленный Сенату Военным Министром. - О пост
ройке церквей в казачьих войсках. - Т.XXV. - Отд.І. - № 24288. - С. 600 - 601.
За поданням Департаменту військових поселень визначаються правила зведення
церков, зокрема, у Азовському козачому війську.
42. 1850, сентября 20. - Именной, объявленный Главнокомандующему отдельным
Кавказским корпусом Военным Министром. - О непроизводстве в унтер-офицеры Евре
ев, непринявших Христианской веры, без Высочайшаго разрешения. - Т.XXV. - Отд.1.
- № 24493. - С. 760.
За відношенням Головнокомандуючого окремим Кавказьким корпусом ускладнюються умови надання унтер-офіцерського чину євреям, які не прийняли православ'я.
43. 1850, октября 25. - Именной, объявленный в приказе Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба. - О выдаче нижним чинам из Евреев, обратившихся в Христианство с семей
ством, каждому лицу по 7 р. 15 к. - Т.XXV. - Отд.II. - № 24571. - С. 35.

3 приводу клопотання керівництва окремого корпусу внутрішньої варти запроваджується виплата кожному члену родини хрещеного єврея нижнього чину по 7 крб. 15 коп. сріблом.
44. 1850, декабря 28. - Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. - О частях,
коими должны командовать полковые командиры, если при церковном параде или при других
случаях командовать будут полками их Шефы. - T.XXV. - Отд.П. - № 24772. - С. 320.

Вносяться уточнення в порядок проведення церковного параду.
45. 1851, января 8. - Высочайше утвержденное мнение Государственнаго Совета,
распубликованное 7 Февраля. - О правах детей священнослужителей казачьяго происхождения. - T.XXVI. - Отд.1. - № 24809. - С. 25.
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За поданням Військового міністра визначаються права дітей священиків та дияконів,
які мають походження з козаків; по всіх іррегулярних козачих військах забороняється перехід рядових козаків у духовне відомство для зайняття штатних місць при церквах.
46. 1851, января 16. - Именной, объявленный Обер-Прокурору Святейшаго Синода
Военным Министром. - О приеме в Полевой Аудиториат действующей армии студентов
Духовных Академий и Семинарий. - T.XXVI. - Отд.І. - № 24834. - С. 46 - 47.
За клопотанням Головнокомандуючого діючою армією розписуються умови підготовки в аудитори випускників духовних академій і семінарій, які мають право на класний чин.
47. 1851,февраля 8. - Именной, объявленный Министру Финансов Военным Мини
стром. - О ежегодном отправлении в Славянский военный госпиталь Священника с цер
ковником и походною церковью на время пользования воинских чинов соляными грязя
ми. - T.XXVI. - Отд.І. - № 24906. - С. 110 - 111.
Наказується щорічно направляти до слов'янського військового шпиталю священика,
церковнослужителя та похідну церкву з фінансуванням проїзду та перевезення церковних
речей за рахунок державної казни, а утримання священика - за рахунок шпитальних сум.
48. 1851, марта 4. - Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. - О но
тах, по коим должно играть молитву при церковных парадах во всех кавалерийских вой
сках. - T.XXVI. - Отд.І. - № 25002. - С. 168 - 169.
Запроваджений раніше сигнал "ранкова молитва" для церковного параду в кавалерійських військах замінюється молитвою, ноти якої додаються.
49. 1851, апреля 28. - Именной, объявленных Главнокомандующему действующею
армиею Военным Министром. - О нотах, по коим в войсках армейской кавалерии должно
играть молитву при церковных парадах. - T.XXVI. - Отд.І. - № 25169. - С. 334.
Замість нот молитви, розісланої при імператорському указі від 4 березня 1851 p.,
наказується користуватись іншими, які додаються.
50. 1851, июня 16. - Именной, объявленный в приказе Дежурнаго Генерала Главнаго Штаба. - О денежном награждении нижних воинских чинов из Магометан, приняв
ших Православную веру. - T.XXVI. - Отд.І. - № 25314. - С. 413.
Запроваджується одноразова виплата хрещеним мусульманам нижніх чинів 7 крб.
15 коп. сріблом.
51. 1851, июля 24 (*). - Высочайше утвержденная табель о порционном довольствии
нижних чинов войск и военных управлений в мирное время. - T.XXVI. - Отд.ІІ. Штабы и
табели. - К № 25441. - С. 212 - 270.
(* ) Высочайше одобрена в виде опыта, на 2 года, с 1 января 1852 года. Визначаються
суми утримання нижніх чинів, які служать при військово-духовних управліннях і
закладах.
52. 1851, ноября 7. - Именной, объявленный Комиссариатскому Департаменту Во
енным Министром. - О обращении второй половины артиллерийской № 1 роты Кинбурнскаго артиллерийскаго гарнизона на усиление Калужскаго артиллерийскаго гарнизона;
о упразднении Очаковскаго военнаго полугоспиталя, и о передаче Николаевскаго Собора
в Очакове в гражданское ведомство. - T.XXVI. - Отд.ІІ. - № 25721. - С. 95.
Через ліквідацію очаківських батарей очаківський Миколаївський собор передається з військового в цивільне відомство.
53. 1852, марта 8. - Росписание дней и часов, в которые воспитанники военно-учеб
ных заведений должны быть увольняемы от классных занятий. - Т.XXVII. - Отд.ІІ. - К
№26042. - С. 43.
Запроваджується новий розпис релігійних свят та інших днів, у які вихованці
військових навчальних закладів сухопутного відомства звільняються від занять.
54. 1852, марта 24. - Именной, объявленный в приказе Военнаго Министра. - Об
изменениях в исполнении гусарами и уланами молитвенных приемов и пальбы в сомкну
том пешем строю. - T.XXVII. - Отд.І. - № 26093. - С. 180 - 181.
До правил для пішої служби в кавалерійських полках вносяться зміни стосовно виконання молитовних прийомів.
55. 1852, ноября 15. - Именной, объявленный в приказе по воєнному ведомству. - О
переделке крыш на церковных повозках. - T.XXVII. - Отд.І. - № 26781. - С. 679.
Обумовлюється, що дах церковних возів має виготовлятись із листового заліза та
фарбуватись у зелений колір.
56. 1853, января 17. - Именной, объявленный Сенату Святейшим Синодом, распубликованный 5 Марта. - О сокращении делопроизводства по духовному ведомству. T.XXVIII. - Отд.І. - № 26940. - С. 20 - 21.
За доповіддю синодального обер-прокурора розширюється коло питань, які обер-священики мають вирішувати без попередніх зносин із Синодом.
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57. 1853, мая 29. - Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. - О про
изводстве порционных денег Протоиереям и Священникам, состоящим при войсках, за
время содержания сими войсками караулов в городах и крепостях и за время корпусных
сборов. - T.XXVIII. - Отд.І. - № 27295. - С. 265.
За поданням Комісаріатського департаменту визначається сума порційних грошей, що має виплачуватись духовним особам, які перебувають при військах і не отримують додаткових окладів.
58. 1853, мая 29. - Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. - О про
изводстве прогонных денег Обер-Священнику действующей армии и сопровождающим его
Диакону и чиновнику, во время разъездов для ревизии церквей. - T.XXVIII. - Отд.І. - №
2 7 2 9 7 . - С. 2 6 5- 266.
За поданням Комісаріатського департаменту визначається розмір прогонних сум
представникам військового духовенства.
59. 1853, мая 31. - Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. - О по
рядке погребения умерших в военных госпиталях людей Православнаго исповедания. T.XXVIII. - Отд.І. - № 27301. - С. 268.
За поданням Комісаріатського департаменту вносяться зміни до положень Зводу
Військових Постанов, які стосуються регламентації процедури поховання православних, померлих у військових шпиталях.
60. 1853, июня 24. - Высочайше утвержденное положение Военнаго Совета. - О
сроке службы нижних чинов, происходящих из духовнаго звания. - T.XXVIII. Отд.І. -№27380. - С. 317.
За поданням Інспекторського департаменту вноситься доповнення до Зводу Військових Постанов: обумовлюється, що термін військової служби дітей священно- та церковнослужителів, відданих у батальйони та напівбатальйони військових кантоністів, має
визначатись так само, як і термін служби кантоністів-солдатських дітей.
61. 1853, июня 30. - Высочайше утвержденное Положение, одобренное Святейшим
Синодом, о церковном старосте и церковных суммах по Военно-учебным заведениям. T.XXVIII. - Отд.І. - № 27403. - С. 330 - 335.
Регламентується статус церковного старости; визначається зміст понять "церковне
майно" і "сума військово-навчальних закладів"; визначається порядок продажу свічок, влаштування карнавок для пожертв; регламентуються інші джерела прибутків церков військовонавчальних закладів; обумовлюється порядок звітності про церковні суми та майно.
62. 1853, июня 30. - Высочайше утвержденное Положение, одобренное Святейшим
Синодом, об обязанностях церковного причта кадетских корпусов. - T.XXVIII. - Отд.І. №27404.-С. 335-336.
Конкретизується система підпорядкування священно- та церковнослужителів
кадетських корпусів; визначаються повноваження цих осіб.
63. 1853, июля 15. - Именной, объявленный в циркуляре Инспекторского Департамента
Морского Министерства. - О сроке службы нижних чинов морского ведомства, происходящих
из духовного звания. - T.XXVІІI. - Отд.П. Дополнение к T.XXVІІІ. - № 27445 б. - С. 14 -15.
На морське відомство поширюється дія затвердженого імператором 24 червня 1853 р.
положення Військової ради про термін служби нижніх чинів, які походять з духовного звання.
САРНАЦЬКИЙ О.П.

СТАВЛЕННЯ ПРОКУРАТУРИ ТА СУДУ САМОДЕРЖАВСТВА ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ
"СПІЛКИ" В УМОВАХ ВИБОРІВ ДО ЇЇ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ТА СТОЛИПІНСЬКОЇ
РЕАКЦІЇ
Дослідження проблем, пов'язаних з суспільно-політичним життям та національновизвольним рухом в Наддніпрянській Україні в кінці XIX та на початку XX ст., є найбільш
привабливим в сучасній вітчизняній історичній науці. Вивчення їх набуло нового імпульсу
після набуття Україною незалежності. До них можна віднести і питання, котрі пов'язані з
появою і діяльністю українських політичних партій, які на той час очолювали національно-визвольний рух в Україні. В сучасних дослідженнях з цієї проблеми можна виділити
публікації таких авторів, як І.Курас, Ф.Турченко, Т.Геращенко [1], О.Голобуцький, В.Кулик[2], Ю.Лавров[3], В.Колесник, О.Рафальський і О.Тимошенко [4], В.Головченко [б],
Р.Вєтров та С.Донченко [6], А.Павко [7], В Стрілець [8], в наукових розробках яких висвітлюються різноманітні аспекти діяльності українських політичних партій та їх лідерів, починаючи від ліберально-демократичного напрямку і закінчуючи націонал-радикальним.
Практично всі сучасні дослідження, які висвітлюють появу і функціонування вищеназваних партій на початку XX ст. на Наддніпрянщині, обов'язково, хоча й різною мірою,
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торкаються утисків їх з боку поліції та жандармерії, оскільки документальна база каральних органів самодержавства містить в собі значний фактичний матеріал стосовно діяльності українських політичних партій серед різних верств населення на той час.
Але діяльність поліції і жандармів проти цих партій є лише часткою більш вагомої
проблеми, а саме - ставлення самодержавної влади до діяльності останніх. Разом з тим,
однією зі складових цієї цікавої і, на жаль, маловивченої проблеми є ставлення прокуратури та судової влади самодержавства до названих партій. В дослідженнях вищеназваних
авторів вона не знайшла майже ніякого висвітлення.
В цей час і такі автори, як О.Ярмиш [9], А Чайковський і М.Щербак [10], в наукових
розробках яких показані дії протилежного табору (тобто самодержавства) проти українського національно-визвольного руху і тих, хто його очолював, діяльність судової влади
і прокуратури розглядають переважно в загальнометодологічному та методичному плані,
і лише епізодично саме в площині протидії діяльності вищезазначених партій.
В той же час архівні джерела надають нам можливість більш детально показати дії прокуратури та судової влади самодержавства саме в цьому напрямку. Тому в статті, що пропонується, автор поставив собі за мету за допомогою їх висвітлити лише декілька епізодів ставлення влади до діяльності членів "Спілки" в умовах виборів до ІІ Державної думи в роки першої російської революції та в умовах столипінської реакції після її розгону самодержавством.
З січня 1907р. до селянина В.Мельника в с.Малого Браталова Житомирського повіту
Волинської губернії зайшов переночувати молодий чоловік. В розмовах з хазяїном садиби
та ще двома селянами, які зайшли у цей час до нього, про вибори до II Державної думи він
пропонував обирати до неї представників лівих партій [11.-Ф.318.-Оп.1-Т.2.-Спр.1185.Арк.2]. Вранці наступного дня цей молодий чоловік, збираючись іти далі, залишив хазяїну
помешкання декілька прокламацій та попрохав його зібрати на б січня ц.р. для подальшої
бесіди з ним на цю ж тему місцевих селян, а сам пішов, не кажучи нікому куди [11.-Ф.318.Оп. 1.-Т.2.-Спр. 1185.-Арк.2.- 2 зв.]. В.Мельник про все розповів місцевому уряднику та показав йому залишені прокламації, а 6 січня, коли цей чоловік знову прийшов до В.Мельника на бесіду з селянами, він був заарештований поліцією. Під час арешту у нього було вилучено, крім літератури, що була видана РСДРП, і сім прокламацій "Спілки", які мали назву
"К сельским рабочим и крестьянам"[11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1185.-Арк.3-3зв.]
Дізнання з цього приводу проводилося при Волинському губернському жандармському управлінні протягом двох місяців. Під час його проведення жандарми встановили
особу цього невідомого молодого чоловіка. Це був селянин Слободи Лизогубової Попівської
волості Пирятинського повіту Полтавської губернії Кошель О.С. [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.Спр.1185.-Арк.7]. Залучений жандармами до дізнання як звинувачений, він не відмовлявся, що залишені у В.Мельника ним прокламації та знайдені поліцією при його арешті
протиурядові видання належать йому. Але від подальших пояснень по справі, яку завели
на нього жандарми, давати свідчення він відмовився [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1185.Арк.4]. Під час проведення попереднього слідства О.С.Кошель утримувався в Житомирській губернській в'язниці[11.-Ф.311.-Оп.1.-Т 2.-Спр. 1185.-Арк.6]. Після закінчення жандармами попереднього дізнання справа про селянина О.С. Кошеля була ними передана до Київської судової палати на її остаточне вирішення.
Товариш прокурора цієї судової палати Новичков, ознайомившись з матеріалами
попереднього слідства та висновками, що жандарми зробили з цієї справи, склав на його
підставі 27 березня 1907р. звинувачувальний акт [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр. 1185.Арк.2-5], який він завершив звинуваченням підсудною О.С. Кошеля в поширенні
нелегальної літератури та прокламацій злочинних партій, що ставили собі за мету
повалення існуючого в державі суспільного ладу. Покарання за зле чин, який був
"скоєний" О.С.Кошелем, передбачався за 2п. ч.1.ст.130 та 2п. ст.129 вст. крим. укл.,
внаслідок чого він підлягав суду Київської судової палати [11.-Ф.318.-Оп.1. - Т.2.Спр.1185.-Арк.5].
У цей же день, 27 березня 1907р., прокурор судової палати надіслав до неї своє подання, в якому пропонував їй розглянути справу про О.С. Кошеля, якого прокуратура звинувачувала за 2п.ч. 1 ст. 130 та 2п. ст.129 вст. крим.укл. разом із звинувачувальним актом товариша прокурора палати та речовими доказами [11.-Ф. 318.-Оп.1.-Т.2.-Спр. 1185.Арк.1]. При цьому він пропонував на підставі 1054 ст. вст. крим. суд. та циркуляру
Міністерства юстиції від 11 травня 1906р. за № 2015 слухати справу в суді при зачинених
дверях на весь час засідання палати - від зачитання звинувачувального акту і до оголошення визначення суду [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр. 1185.-Арк.1.-1 зв.].
На початку квітня 1907р. Київська судова палата на своєму розпорядчому засіданні,
ознайомившись із звинувачувальним актом прокурорського нагляду, прийняла рішення
надати справі подальшого ходу, а також підтримала побажання прокуратури проводити
слухання справи при зачинених дверях. До зали суду, за її визначенням, мали право допускатися лише посадові особи, службові обов'язки яких мали безпосереднє відношення
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до даної справи, а також не більше однієї особи з боку підсудного. При цьому судова палата
прийняла рішення слухати справу про О.С. Кошеля за участю станових представників*
[11.-Ф.318.-ОП.1.-Т.2.-СПР.1185.-АРК.8.- 8 зв.].
7 червня 1907р. Київська судова палата в своєму виїзному засіданні у м.Житомирі
слухала справу про О.С.Кошеля [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1185.-Арк.24]. Вона визнала
його винним за поширення нелегальної літератури та прокламацій, а також суджень, які
збуджували громадян до повалення існуючого в державі суспільного ладу і визначила :
селянина О.С.Кошеля, 20 років, вислати на поселення в місцевості, що були для цього
визначені урядом, з позбавленням його громадянських прав та наслідками від цього, про
що вказувалося в 23, 25, 28-31, 34 і 35 ст. вст. крим. укл. Судові витрати, згідно з 976-999
ст. вст. крим. укл., покладалися на засудженого[11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1185.-Арк.24
ЗВ.-25]. І хоча судова палата і не визначила йому покарання відбуттям на каторзі протягом 8 років, як на це вказували названі статті кримінального укладення, а замінила йому
цю міру покарання засланням на довічне поселення, то й цей вирок був на той час дуже
суворою мірою. Вона також була передбачена законами. При цьому засуджений на позбавлення громадянських прав до кінця днів свого життя перебував би у місцевості, куди,
його заслали, під гласним наглядом поліції.
16 серпня 1907р. прокурор Київської судової палати, виконуючи свої наглядові
функції, повідомляв її про те , що вирок, який вона визначила відносно О.С.Кошеля, був
приведений до виконання, а сам засуджений був направлений етапом 3 серпня 1907р. на
поселення в Єнісейську губернію [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.118.-Арк.32].
Однією з політичних справ, яку розглядала Київська судова палата у цей час, була
справа про покарання колишнього депутата II Державної думи селянина І.М.Красилюка
за поширення ним прокламацій Головного Комітету Українського Союзу РСДРП "Спілка"
в 1907р. [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729].
За свідченнями каральних органів царизму, 11 лютого 1907р. у м.Каменці Чигиринського повіту Київської губернії до новообраного члена Державної думи селянина
І.М.Красилюка зайшов для розмови його знайомий Д.Василенко. Коли вони поговорили і
останній збирався піти, І.М.Красилюк дав йому зі столу газети і сказав, щоб той їх прочитав та передав іншим селянам. Коли Д.Василенко повернувся до свого села, то передав
отримані від Красилюка газети сільському старості О.Ярмоленку, але той, через свою неписьменність, віддав їх сільському писарю. Останній, коли прочитав їх, зрозумів, що це
прокламації, та віддав їх становому приставу [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр. 1729.-Арк.2].
Доглядом під час слідства, яке проводили жандарми, було встановлено, що ці прокламації були виданнями Головного Комітету Українського Союзу РСДПР "Спілки" та мали
назву: "Наказ рабочим, крестьянским и городским выборщикам", а також "К
избирателям от социал-демократов". Кожна прокламація була в двох примірниках, а на
звороті кожної з них звернення до селян "О земле" [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729.Арк.2 зв.].
Після завершення попереднього слідства з цього приводу, київські жандарми сповістили своїх петербурзьких колег про те, що депутат П Державної думи звинувачувався у поширенні серед населення прокламацій "Спілки", але останні на певний термін, поки працювала
ІІДума, залишили це повідомлення у себе [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729.-Арк.17]. Але як
тільки 3 червня 1907 II Державна дума була розігнана за наказом царя і в країні практично
відбувся реакційний переворот, самодержавна машина покарання почала працювати на повних обертах, а звання депутата колишньої Державної думи тепер до уваги вже не бралося.
Тому після 3 червня 1907р. київські жандарми передають вже розроблену ними справу про
селянина І.М. Красилюка до Київської судової палати на її остаточне вирішення.
Товариш прокурора судової палати Новичков, ознайомившись з жандармським розслідуванням у цій справі, склав на його підставі 23 червня 1907р. звинувачувальний акт
стосовно І.М.Красилюка [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729.-Арк.2-3]. В ньому
колишній депутат II Державної думи звинувачувався в поширенні прокламацій
Українського Союзу РСДРП " Спілки", зміст яких було йому завідомо відомо, що
збуджували громадян до повалення існуючого в державі суспільного ладу, тобто в
злочині, який був передбачений 2п. 129 ст. крим.укл., за що він підлягав суду Київської
судової палати за участю станових представників [11. -Ф. 318. -Оп.1.-Т. 2. -Спр. 1729.Арк.3].
25 червня 1907р. прокурор цієї палати надіслав до неї своє подання, в якому пропонував їй
розглянути справу про І.М.Красилюка, що звинувачувався в злочині, передбаченому за 2п.
ст.129 Крим. укл. разом із звинувачувальним актом товариша прокурора палати та речовими
доказами [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729.-Арк.1]. При цьому, на думку прокурора, яку він
* Станові представники - представники станів, що існували в Російській імперії, які за законом від 7
липня 1889р. приєднувались до складу судової палати з метою прийняття рішення по найважливіших категоріях справ, що були пов'язані з державними злочинами - політичними, проти
посадових осіб, найтяжчих посадових злочинів, якщо вони тягли за собою за законом позбавлення
підсудного всіх станових та майнових прав або всіх особливих прав та привілеїв.
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висловив у своєму поданні до суду, та на підставі 1054 ст. вст. крим. суд. і циркуляру Міністерства юстиції, вже нам відомого, від 11 травня 1906р., справу пропонувалося слухати при зачинених дверях на весь час засідання палати [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729.-Арк.1-1зв.].
28 червня 1907р. Київська судова палата у своєму розпорядчому засіданні, ознайомившись з усім поданням прокуратури, погодилась з ним та прийняла рішення надати
справі подальшого ходу [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729.-Арк.5 зв.].
27 вересня 1907р. судова палата під головуванням І.Ф.Даргана розглянула вказану
справу та визнала його винним у поширенні чотирьох прокламацій "Спілки". Вона також
визначила, що за скоєний ним державний злочин на підставі 2п. ч.1 129, 17, 53 та 19ст.
вст. крим. укл. І.М.Красилюк засуджувався до ув'язнення у фортеці строком на 1 рік або
із заміною подібного покарання у в'язниці [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр 1729.-Арк.27].
Після суду І.М.Красилюк у визначений законом термін подав касаційну скаргу на
вирок судової палати стосовно нього в урядовий Сенат. Але відповідь для нього з Сенату
була, на жаль, не втішною. Урядовий Сенат на цю касаційну скаргу 13 листопада 1907р.
прийняв рішення залишити її без розгляду за відсутністю "надлежащего уполномочия на
принесение кассационной жалобы" [11.-Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729.-Арк.44].
19 січня 1909р. прокурор Київської судової палати, виконуючи свої наглядові
функції, повідомляв її про те, що вирок, який вона винесла відносно І.М.Красилюка,
був виконаний, а сам він відбув своє покарання в Чигиринській повітовій в'язниці [11.Ф.318.-Оп.1.-Т.2.-Спр.1729.-Арк.55].
Таким чином, підсумовуючи усе вищенаведене, можна зробити певний висновок, що
діяльність судової влади самодержавства в 1907р. набуває значної сили та ваги. Саме в цей
період царські суди, оговтавшись від переляку, викликаного революційними подіями в
країні, починають суворо карати за так звані "політичні злочини". Досить активно подібні
процеси відбувалися і в "губерніях Малоросії". Особлива жорстокість судів була до тих, хто
брав участь у виборах до II Державної думи в лавах демократичних та революційних сил.
Після 3 червня 1907р., коли до влади в країні прийшли найбільш реакційні сили суспільства на чолі з П.А.Столипіним, боротьба з усім революційним стала одним з головних аспектів в діяльності уряду, який він очолював. Політичні судові процеси відбувалися один,
за одним, безжалісно караючи і представників національних партій революційного спрямування. Самодержавна машина покарання, що набирала у своїй роботі обертів під час спаду революційного тиску на царизм, в умовах реакції почала працювати швидко, оперативно і на повну потужність, перемелюючи своїми жорнами та калічачи назавжди долі тисяч
громадян країни. І дії судової влади в "малоросійських губерніях" не були винятком із правил. Разом з тим проведене дослідження охоплює одну з найважливіших ділянок в діях
уряду відносно лише однієї з українських політичних партій, що обмежене, на жаль, як
хронологічними, так і певними географічними межами, тому визначена проблема потребує
в наступному подальшого вивчення та значно ширшого висвітлення. І не тільки стосовно
однієї з українських партій, а всіх, що існували на той час в Україні.
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In this article having used contemporary records, the attempt was made to highlight the
prosecutor supervision and juridical bodies activities of tsarism as to the punishment of the
members of Ukrainian social democratic union "Spilka" for spreading of their illegal editions
during the elections to the Second State Duma in 1907.
МАЛЬШИНА К.В.

РОЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОБЩИНИ У ПОСТКЛАСИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ МАЙЯ
Мезоамерика є унікальним регіоном, де, при вкрай повільному економічному розвитку, до моменту європейського проникнення (і, тим самим, наукового дослідження) дожили
найбільш ранні форми державності. Це дає нам можливість докладно розглянути майяське
суспільство, що перебувало на тому етапі розвитку, який був пройдений східними цивілізаціями біля 5 тис. років тому, і ця давнина зробила їх відносно недосяжними для нашого
погляду. Якщо в першій половині XX ст. майяська цивілізація здавалася унікальною, у 5060-ті роки її почали порівнювати з іншими американськими цивілізаціями, у 70-80-ті стали проводити паралелі з суспільствами Стародавнього Сходу, то в 90-ті роки настає такий
момент, коли рівень вивчення структури соціальної організації і інших параметрів майяської цивілізації, у свою чергу, може допомогти нам у вирішенні не тільки проблем Стародавнього Сходу, але й типологічних питань стародавніх цивілізацій в цілому.
Суспільство майя посткласичного періоду являло собою складний, багатоструктурний
організм, де перепліталися нові тенденції класоутворення і пережитки родових відносин.
Вітчизняна історіографія поки що не торкалася проблем соціального устрою ранньокласових суспільств в цілому, у тому числі питань майяської територіальної общини. У радянській
історіографії соціальну структуру майяського суспільства традиційно розглядали тільки з
точки зору відносин власності та розподілу (труди В.І.Гуляєва, Ю.В.Кнорозова). Але ці відносини відбивають тільки одну із сторін соціального субстрату, який складається з багатьох
категорій суспільних відносин, більшість з яких не вміщується у вузькі рамки класового
підходу. Для ранньокласових суспільств світу є характерним існування великої багаторівневої соціальної організації, де особисті, родинні, племінні відносини тісно переплітаються
із соціально-статусовими та політичними відносинами, до того ж весь цей стан речей закріплюється у релігійному світогляді, який із свого боку впливає на тривалість зберігання родоплемінних пережитків. Тому ми вважаємо важливим розглянути роль територіальної общини через призму особистого рівня суспільних відносин - фратріально-патронімічного
(прізвищевого), який повною мірою проявився у територіальній общині.
Головними джерелами для розгляду цієї проблеми можна визначити ієрогліфічні рукописи майя, документи індіанської аристократії XVI ст. (свідчення Гаспара А. Чи " Повідомлення про звичаї індіанців", "Земельний договір Мані" 1557 p.); майясько-іспанський словник Антоніо де Сьюдад Реаля 1619 р.; дані двох іспанських переписів населення
- матрикул 1584 і 1688 pp.; історичні іспанські хроніки XVI-XVII ст., з яких найбільш
вагомі для нас роботи Дієго де Ланди, Дієго Лопеса Когольюдо та Франсіско Елорса-і-Ради;
археологічні та природознавчі матеріали.
Територіальна община була великим об'єднанням домашніх общин, первісних
елементів майяського суспільства у соціальній і виробничій сфері. Але для самостійного
існування при тому рівні розвитку виробництва домашні общини були недостатньо потужними одиницями, тому вони поєднувалися, перш за все, за територіальним принципом. Численні дослідження, починаючи з 20-х років, встановили, що община була організована за принципом сусідства. Дуже важливою рисою суспільства юкатанських майя
була наявність важливого елементу структури майяського суспільства посткласичного
періоду - родових (патронімічних, тобто поєднаних за батьківським прізвищем) груп. Кожна людина мала свою патронімію, і носії одного патронімічного імені складали визначену, визнану всіма групу. Усього в північному Юкатані за даними матрикул нараховувалося більше 250 прізвищ, їх носили 7500 голів родин. Кожна така родина складала домашню общину всередині територіальної.
Усі вони були розселені по північному Юкатану нерівномірно. Неоднакова і кількість
представників цих прізвищ: деякі зустрічаються в списках однієї - двох провінцій, інші
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поширені по всьому Юкатану. У матрикулах (переписах) немає жодного селища, чиї жителі носили б однакове прізвище. Це підтверджує сусідський характер общини. Є й інші
письмові, археологічні й етнографічні свідчення цьому. Наприклад, у районі Чальчихунтан (Мексика, штат Чіапас) є 5 общин, кожна з яких складається з визначеного числа
екзогамних патрілінійних родів. Землі роду належать общині; у випадку смерті або відходу
всіх членів роду їхні землі розподіляються серед общинників, що залишилися. Однак цікаво, що місцеві імена, що позначають роди, вважаються приналежними до визначеної общини й ототожнюються з конкретними селами [1.-С.213].
Цей факт номінальної закріпленості роду за визначеною общиною або селом говорить про незавершеність переходу до розвинутої територіальної общини у майя, тобто перехідність явища, де родова община, коли розпалася, залишила в спадщину сусідській
общині визначену структурність. Недостатність теоретичного вивчення етапів переходу
від родової до сусідської общини дозволяє тільки розглядати общину, де жили разом екзогамні роди, що належать до однієї фратрії, як один з етапів такого переходу. Можливо,
саме цим пояснюється вищезгаданий факт номінальної закріпленості роду за окремим
поселенням, що представляє общину, тому що при розвинутій сусідській общині такий
тісний зв'язок роду і общини уявляється непотрібним.
Відгомони фратріальності ми бачимо й у структурі общинних селищ. Сільська община
могла утворювати власне маленьке селище або ввійти складовою частиною в більш велике і
стати одним із 4-х його "кварталів". Всередині маленького селища і усередині кварталу існувало
4 "підрозділи'', відповідно до традиційного розподілу племені на 4 фратрії. У залежності від
розміру селища в ньому знаходилося від 1 до 4 храмів богів - заступників кварталів, общинний
будинок і рада з представників найбагатших родин кварталу. Голови рад - ах куч каби - були
радниками батаба, намісника верховного правителя халач вішка у даному селищі.
Не тільки периферія, але і столичні міста майяських держав (Чичен Іца, Майяпан,
Ісамаль, Іцамканак) у X - XVI ст. мали 4-х квартальну структуру. В іспанському описі Іцамканака його 4 квартали названі терміном " pueblo ", що іспанською мовою XVI - XVII ст.
позначав не тільки "місто", "поселення", алей "територіальну общину". Однак у
великих столичних центрах "квартал" був аналогічний великій територіальній общині
"пуебло", що розділялася, у свою чергу, на менші квартали, що відповідають сільським
общинам. Наприклад, столиця племені іца, острівне місто Тайясаль, або Великий Петен,
"був розділений на 22 райони у вигляді невеликих селищ, кожне з яких мало свого богазаступника для жертвоприношень... Кожний з інших Петенів (міст іца), незважаючи на
менший розмір, мав рівну кількість підрозділів. У Тайясалі, де жив король, було 19
храмів їх ідолів" [2.-С.39-40]. Це теж свідчить про незавершеність переходу до
територіальної общини.
З документів про земельні володіння в XVI ст. і за повідомленнями іспанських авторів можна зробити висновок про те, що всередині кожної політико-географічної одиниці, що являла собою провінція (місто - держава) землі були поділені між окремими
територіальними общинами (селищами). В "Земельному договорі Мані", узгодженому в
присутності правителя і найважливіших сановників, говориться: "Вони зібралися для
того, щоб обговорити користь розмежування кордонів, позначення кутів і встановлення
хрестів на кордонах земель для кожного селища окремо" [3.-С.26].
Існування общинного землеволодіння зазначається іспанськими джерелами. Ланда
пише: „Землі зараз спільні, і перший зайнявший їх володіє ними'' [4. -С. 144]. Гаспар А. Чи
підтверджує повідомлення Ланди про наявність суспільної власності на землю: "Землі були
спільними; і тому між селищами не було кордонів або межових знаків, за винятком плантацій фруктових дерев і какао ". Коголью до це повторює майже дослівно [ 5.-С. 213, 6.-С. 230].
Повідомлення Г.А.Чи (та Когольюдо) вступають у протиріччя з наведеним вище уривком "Земельного договору Мані". З цього можна вивести дві гіпотези. З одного боку, можливо, що висновки про існування кордонів між селищами справедливі для більш пізнього часу першої половини XVI ст., тоді як індіанський історик, швидше за все, описує порядки в землеволодінні, що існували набагато раніше. Його твердження цілком погоджуються з загальновідомим фактом: специфіка мільпового (підсічно-вогневого) землеробства така, що через 23 роки ділянки землі необхідно було залишати на тривалий період через швидке виснаження
ґрунту. За повідомленням Ланди, сіяли відразу в багатьох місцях, щоб у випадку недороду на
одному полі відшкодувати на інших [4.-С.145, 7.-С.117, 298]. Тому про визначені постійні
кордони між юкатанськими общинами в цей період говорити не доводиться.
З другого боку, новітні дослідження майяської системи землекористування знайшли
такі дані, які надають можливість припустити давню традиційність міжселищного розмежування, закріплену в вищезгаданому договорі. Ці дані стосуються цінних ґрунтових ділянок "рехоллад" і "бахад" (сирих западин), які були нещодавно знайдені й ідентифіковані з відомими лише з хронік "плантаціями фруктів та какао", та проблеми їхньої приналежності. В
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таких місцях, на відміну від сухого вапнякового ґрунту, який вкриває більшість території
Юкатану, накопичувалася та довго затримувалася волога, що сприяло вирощуванню не просто трав'яних рослин, а навіть дерев. Подібні бахади могли бути не садами знаті, а місцем
виробництва продуктів для общини в цілому. Археологічна кераміка, що зустрічається в огорожах цих ділянок, не є елітною за походженням. Цей побутовий посуд контрастує з колекціями кераміки, зібраними в сільськогосподарських будівлях палацевих комплексів. Інженерна думка, вкладена в систему будівель, вказує на плановане керування садівництвом у
масштабах, що значно перевищували індивідуальний попит однієї родини.
Крім того, є багато прикладів, коли селища посткласичного періоду розташовувалися по краях басейноподібних рехоллад. Аналіз археологічних колекцій із таких поселень
показує, що в багатьох випадках платформи і стіни, що оточували рехоллади, були звичайними фундаментами житлових споруд. Периферія столичного міста Чичен Іци насичена рехолладами, на яких розташовані групи житлових комплексів, які мають від 3 до
21 платформи. Кераміка демонструє безупинне проживання тут щільного населення від
докласики до кінця посткласичного періоду.
Функції стін, що оточують западини, можна прояснити за допомогою Гаспара А. Чи:
"Землі були спільними... (не було кордонів або межових знаків для їхнього поділу) окрім
кордонів між одною провінцією (і іншою).. л у випадку визначених печер і западин (плантацій плодових дерев і какао), і визначених земель (які були придбані з метою їх поліпшення...)" [6.-С.230]. Як показує цей опис, стіни рехоллад і інших "поліпшених земель"
могли служити як індикатори общинної або іншої власності.
Спочатку хлібороби спільно збирали для свого сеньйора врожай з особливої ділянки, що не перевищувала по розмірах середній наділ звичайного общинника. Але поступово "сеньйори" довільно розширили їхні розміри, так що вони в багато разів стали перевершувати наділи общинників. У Когольюдо є висловлення, що дозволяє припускати, що
батаби змушували общинників - жителів своїх селищ - розширювати ділянки з тим, щоб
збільшити побори на користь халач вініка, як, між іншим, і на свою користь теж. Але
прості хлібороби всіляко уникали цього, обробляючи рівно стільки, скільки було потрібно
для надійного забезпечення родини на рік [5.-С.323].
Може виникнути сумнів у приналежності цих ділянок общині. На цей рахунок є лише
одне свідчення у вже згаданому "Земельному договорі Мані": "Цей ліс і їхні землі... ми
залишаємо їм, щоб знатні могли підтримувати себе, щоб вони [общинники] могли обробляти їх у майбутні часи"[2.-С.213].
Це свідчення можна тлумачити по-різному. Можна припустити, що це урочисте традиційне формулювання, прийняте в таких випадках (тому що воно повторюється в документах неодноразово); можливо, що згадані тут ділянки призначалися для особливих
сільськогосподарських культур, що не вимагають зміни поля, і тому на володіння ними
було спеціально наголошено в тексті. Або, можна погодитися в цьому випадку з думкою
В.В. Кінжалова, що це вказівка на общинне володіння цими земельними ділянками, з
яких знать мала одержувати визначені податки [8.-С.113].
Основною функцією общини було виробництво матеріальних благ, найважливішим
заняттям - землеробство. Усе життя землеробського селища в зв'язку з цим було строго
регламентовано, розклад усіх справ був передбачений із точністю до днів. Хлібороби займалися полюванням, збиранням і рибальством, як підсобними промислами, також
бджільництвом, обробкою плантацій какао, ремеслами (ткацтвом, прядінням, гаптуванням та ін.) і дрібною торгівлею [4.-С.161; 9.-С.230, 240]. Для обробки землі, полювання,
видобутку солі, рибальства мешканці селищ об'єднувалися у великі групи. Ланда писав:
"Ці індіанці мають гарний звичай допомагати один одному у всіх своїх роботах" [4.С. 145]. Надлишки, що залишалися після споживання, складали, за дослідженнями
С.Морлі, від 20 до 90% [10.-С. 154], що дозволяло існувати великому державному апарату
і вести торгівлю продуктами землеробства (головним чином кукурудзою). Праця общинників експлуатувалася подвійно: по-перше, вони оподатковувалися матеріальними податями, по-друге, зобов'язані були виконувати суспільні роботи.
Данина мала різні форми. Для цього існували спеціальні терміни: данина, податок,
трудова повинність [7.-С.117, 298], які наведені у словнику з Мотуля, але, на жаль, без
необхідних уточнень того, чим один її вид відрізнявся від іншого. Виключення складає
лише одне слово - "данина з переможеного, контрибуція''. Мабуть, склад і розміри данини сильно відрізнялися в залежності від умов у різних місцевостях. До складу данини
входили сільськогосподарські продукти і вироби ремісників, тобто всі продукти общинного виробництва: птиця, кукурудза, мед, сіль, риба, дичина, одяг і інші речі'. Підсобні
роботи також оподатковувалися данню: ''Коли була дичина або риба, або приносили сіль,
завжди давали частину сеньйору, тому що ці продукти вони завжди добували спільно".
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Також до свят необхідно було робити подарунки правителям і підношення
жерцям [4.-С.114,140,145,157,196]. У повідомленні з Текита говориться: "Платили
данину сеньйору тим, що мали під руками, як то бавовняні тканини, кукурудза, індики,
перець, раби. Того, хто не давав данини, вони наказували принести в жертву" [11,- Т.1.С.440].
Очевидно, фактичні розміри податків не були занадто важкими в доіспанський час.
Держава ще перебувала в тій стадії розвитку, коли податки не фіксувалися письмово за
кожним домоволодінням у залежності від розмірів господарства (зараз нема відомих
свідчень про зворотнє); фіскальна служба була також не дуже розвинута, тому що з усіх
посадових осіб у якості збирачів податків ми можемо виділити тільки кальвака і батабів,
про які згадано, що вони сповіщали про необхідні продукти і речі, і общинники самі доставляли все необхідне. Під час військових дій община була зобов'язана повністю забезпечувати військові загони; у мирний час селище давало їм тільки їжу [4.-С.157].
Іншою формою експлуатації були різні державні суспільні роботи. Частина їх виконувалася безпосередньо на користь знаті. "Простий народ будував за свій рахунок будинки сеньйорів". Як писав Ланда, общинники повинні були обробляти поля знаті: "Все населення робило посіви для сеньйорів. Вони обробляли їх і збирали врожай у кількості, що
було досить йому і його будинку". Крім того, общинники повинні були забезпечувати
діяльність духовних установ, тобто крім постійних пожертвувань і підношень жерцям,
вони ''виділялися з общини для будівництва їхніх храмів і там, де жили, будували завжди наново свої храми і святилища" [4.-С.136,140,196].
На користь міста-держави існували повинності по проведенню та будівництву доріг
- сакбе (майяськ. - біла стрічка). Дороги між містами дійсно являли собою будівельні
спорудження: це дамби висотою до 1 м і шириною до 9 м, викладені білим тесаним каме
нем, що спрямляють нерівності ґрунту. Більшість їх проходить через густі зарості та бо
лота; будівництво було досить трудомістким процесом. Сакбе посткласичного періоду
відомі в основному на східному узбережжі Юкатану; особливо добре збереглася дорога,
що зв’язує місто Коба з узбережжям проти острова Косумель [12.-С.53-60; 8.-С.112].
Трудові повинності не являли собою просту геометричну прогресію великих колективних робочих груп, організованих на рівні домашньої общини. Скоріше, вони являли
собою форму соціального контролю з боку центральної влади, і могли бути пов'язані не
тільки з чисто економічними потребами, але і з покаранням непокірливих; крім того, повинності могли носити специфічний характер ритуальної дії, ідеологічної акції, коли вони
були пов'язані з будівництвом і підтримкою в належному стані похоронних гробниць правителів і храмів над ними [13.-С. 137].
Трудові повинності можна розглядати як форму привласнення, прийняту в потестарних відносинах у більш широкому контексті, ніж присвоєння податків і данини. Це
видно на прикладі батабів. Як ми знаємо, батаби в посткласичні часи не могли збирати
податки на свою користь, про що неодноразово згадується в повідомленнях із Юкатану
[1І.-Т.2.-С.55, 85], сказано лише, що їм приносили "подарунки". Однак, як видно з петицій до іспанської корони, складених у XVII і XVIII ст. членами родини Шив, місцева
знать і батаби звикли до послуг підпорядкованих общин у вигляді: а) сіяння, культивація, збір врожаю і збереження зібраного; б) домашня чоловіча і жіноча робота, яку виділяла община щотижня; в) будівництво і ремонт будинків знатних людей.
Як бачимо, трудові повинності були загальновживаними для широкого шару ієрархічних відносин, у той час як "добровільні подарунки" були скоріше прерогативою більш
далекої і високої влади, або, як припускає американський дослідник Д.Фрейдел, вони були
"засобом політичного і збройного тиску" [14.-С. 330]. Ці дві форми економічної залежності
- повинності і податки - співіснували одночасно і навіть на початку колоніального періоду,
що демонструє один цікавий приклад співробітництва Дієго де Кіхада, головного алькаль
да Юкатану, і дона Франсіско де Монтехо Шив, знатного індіанця, правителя провінції Мані.
Зокрема, останній погодився мобілізувати робочу силу (300 індіанців на три місяці) для бу
дівництва дороги з міста Мані в нове місто Меріда. Ця дорога скорочувала шлях через кам
'янисту місцевість з 15 до 9 ліг та полегшувала доставку податків [15.-С.144-145].
Таким чином, територіальна община мала функції виробництва матеріальних благ, володіння та керування общинними землями, а також керування суспільними роботами. Крім
того, в обличчі ах куч кабів вона відповідала за збір та транспортування общинних податків.
Серединне положення територіальної общини у структурі соціально-економічних
відносин між домашньою общиною та вищою управлінською адміністрацією передумовило існування в її середині структурно-функціональних елементів обох інших рівнів. З одного боку, від початкової фази прояву нерівності на рівні домашньої общини та патронімії,
територіальна община мала функцію відчуження від засобів існування і, навпаки, залучення до своїх рядів і доступність до земельної власності. З другого боку, це була соціально18
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економічна організація, у якій ролі управлінців були інституйовані, але не обов'язково
були спадковими. В цілому майяське суспільство посткласичного періоду являло собою
яскраву і строкату картину відносин нерівності, що існували на різних рівнях - від домашньої общини й окремого житла до держави в цілому.
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II РОЗДІЛ
МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
ДО ДОНОВ А. Ф.
УЧАСТИЕ РАБОЧИХ В РАЗВИТИИ ДВИЖЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И
РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

Успешное решение задач по преодолению в независимой Украине затянувшегося
социально-экономического кризиса, построению демократического и правового государства, укреплению его авторитета среди членов мирового сообщества во многом связано с
ускорением в стране научно-технического прогресса. Вместе с тем практика последних
лет свидетельствует, что темпы технического перевооружения производства в Украине
остаются крайне низкими. Причины этого таятся, на наш взгляд, не только в отсутствии
в государстве эффективной концепции научно-технической политики, нищенском финансировании им науки и слабом стимулировании наукоемких отраслей производства, но и
пренебрежительном отношении к научно-техническому творчеству рабочих. И напрасно.
Как свидетельствует исторический опыт развития технического творчества рабочих в нашем бывшем Отечестве (СССР), оно является довольно прибыльным делом. И не случайно
то, что в советский период освещению вопросов привлечения рабочих к развитию научнотехнического прогресса и их деятельности в организациях Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов учеными, политическими и хозяйственными работниками
уделялось значительное внимание. Об этом идет речь в монографиях В.Г. Городяненко
[1], И.П. Остапенко [2], И.Е. Ворожейкина, C.Л. Сенявского [3], В.А. Ежова, А.З. Ваксера, И.П. Труфанова [4], ряде коллективных трудов [5-9], многих статьях [10-12] и других
публикациях. К сожалению, анализ их позволяет отметить, что имеющиеся работы ограничены либо временными, либо территориальными рамками и не содержат обстоятельных выводов о динамике и причинах имевшихся трудностей в развитии движения изобретателей и рационализаторов в указанные годы.
Цель своей статьи автор видит в том, чтобы объективно осветить участие рабочих в
развитии движения изобретателей и рационализаторов В 1961-1985 годы, обозначить позитивные и негативные моменты в их деятельности по совершенствованию техники и технологии производства.
Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов было создано в 1958 г. Его
основная задача состояла в мобилизации инициативы новаторов производства, изобретателей и рационализаторов на ускорение технического прогресса во всех отраслях народного хозяйства, обеспечении широкого внедрения на предприятиях и стройках новейших
достижений науки и техники, передового производственного опыта. Партийные и профсоюзные комитеты провели значительную работу по расширению сети первичных организаций ВОИР, вовлечению в них передовых рабочих. Как следует из данных таблицы 1
"Количественные изменения первичных организаций ВОИР и рабочих среди их членов"
(см. приложение), если в 1960 г. было 32 тыс. первичных организаций ВОИР, в которых
состояло 2 млн. членов, в том числе около 1 млн. (49%) рабочих, то в 1970 г. соответственно - 65 тыс., 5,8 млн. и 3 млн. (52, 6%), а в 1986 г. - 115 тыс., 14 млн. и более 6 млн.
(43%). За 1960-1985 гг. численность первичных организаций ВОИР увеличилась в 3,5
раза, их членов - в 7 раз, в том числе рабочих - в 6 раз. Уменьшение доли рабочих среди
членов ВОИР в конце рассматриваемого периода объясняется не только увеличением
притока в это общество ИТР и служащих, но и усилением формализма в деятельности
многих его первичных организаций, разочарованием их в мерах по техническому
перевооружению производства. Хотя, на некоторых предприятиях, в отдельных
регионах и отраслях промышленности доля рабочих среди членов ВОИР превышала
60-70%.
Рабочие избирались делегатами союзных и республиканских съездов и конференций
ВОИР, составляли среди их делегатов от 35 до 40 %. Они входили в президиумы, редакционные и мандатные комиссии, выступали в прениях по обсуждавшимся вопросам, составляли значительную часть членов выборных руководящих органов. Например, из 3180 членов и председателей советов первичных организаций ВОИР Днепропетровской области рабочих было 1005, или 31,6% [13]. При их участии на предприятиях проводились собрания,
слеты, конференции, лекции и беседы изобретателей и рационализаторов; создавались консультационные пункты, школы, курсы, народные университеты технического творчества;
организовывались выставки-смотры и конкурсы технического творчества, командировки
и экскурсии по изучению передового опыта, соревнования за создание рационализаторского фонда; оформлялись кабинеты, уголки и стенды изобретателей и рационализаторов; осуществлялся контроль за внедрением изобретений и рационализаторских предложений.
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Хорошим подспорьем изобретателям и рационализаторам стало создание 58 тыс. консультационных пунктов, оказывавших рабочим бесплатную техническую и правовую помощь, и 10 тыс. общественных патентных бюро, содействовавших новаторам в достижении
результатов, не уступавшим мировым образцам [14], совершенствование системы поощрения изобретателей и рационализаторов. Лучшим из них ежегодно присуждались почетные
звания "Заслуженный изобретатель СССР", "Заслуженный изобретатель республики", "Заслуженный рационализатор республики", "Лучший изобретатель", "Лучший рационализатор отрасли", "Лауреат ЦС ВОИР", "Отличник изобретательства и рационализации года";
выдавались нагрудные знаки "Изобретатель СССР"; вручались Красные знамена, вымпелы, почетные грамоты, денежные премии, ценные подарки. Всемерно содействовали развитию движения изобретателей и рационализаторов на ленинградских объединениях "Светлана" и "Электросила", Волжском автомобильном, Минском тракторном, Воронежском
шинном, Фрунзенском приборостроительном заводах, Саранском заводе "Электровыпрямитель" [15] и других предприятиях. Здесь проводились конкурсы на лучшее рацпредложение, смотры внедрения достижений науки и техники, создавались творческие бригады
рационализаторов для устранения узких мест производства, составлялись графики внедрения поступавших предложений, велся контроль за ходом их воплощения.
Подобные меры способствовали развитию технического творчества и росту активности
рабочих-рационализаторов. Многие из них показали себя не только прекрасными пропагандистами технических знаний, организаторами технического творчества, но и талантливыми
новаторами производства. На счету некоторых из них десятки и даже сотни рацпредложений
и даже изобретения. Особо весомым был вклад в техническое совершенствование производства таких рационализаторов, как московский бригадир слесарей А.В. Викторов и слесарь
В.В. Ермилов, киевский слесарь Ф.Н. Артюхин. Бригадир слесарей-электриков Днепродзержинского металлургического завода Ф.П. Тараба уже к сентябрю 1963 г. внес 11,5 рационализаторских предложений, давших экономию в 98 тыс. рублей. Шесть разработок было запатентовано в зарубежных странах [17]. Подобных примеров можно привести тысячи.
В целом, движение изобретателей и рационализаторов получило в рассматриваемый
период значительное развитие. Об этом убедительно свидетельствуют данные таблицы №
2 "Динамика развития изобретательства и рационализации в 1961 - 1985 гг." (см. приложение). Численность авторов, подавших рационализаторские предложения и заявки на
предполагаемые изобретения, возрастала и в первой половине 80-х годов была в 17 раз
больше, чем в первой половине 60-х годов. Хотя и не столь быстро, но росло число поданных рационализаторских предложений и заявок на предполагаемые изобретения, превысив в XI пятилетке (1981 - 1985 гг.) показатели 1961 - 1965 гг. на 4,1 млн. Прослеживается тенденция к увеличению впервые использованных в производстве изобретений и рационализаторских предложений. В XI пятилетке в производство было внедрено на 6,2 млн.
предложений больше, чем в первой половине 60-х годов.
В то же время значительная часть поденных предложений (от 1/3 до 1/5 - от 6,8
млн. в 1961 - 1965 гг. до 4,7 млн. в 1981 - 1985 гг.) не внедрялась в производство. Это
объясняется, на наш взгляд, как недоработками партийных, профсоюзных и хозяйственных органов в развитии технического творчества трудящихся, просчетами в планировании заданий по в
От пятилетки к пятилетке увеличивался экономический эффект от использования
изобретений и рационализаторских предложений. За первую половину 80-х годов экономия была на 27,5 млрд. рублей или в 2,4 раза больше, чем за первую половину 60-х годов.
Всего за рассматриваемые 25 лет в результате деятельности изобретателей и рационализаторов получен экономический эффект в сумме 106 млрд. рублей. По сведениям Госкомизобретений СССР, реализация предложений изобретателей и рационализаторов обеспечивала третью часть роста производительности труда и около половины экономии материальных и экономических ресурсов [18].
Материалы таблицы позволяют отметить и то, что в конце изучаемого периода возможности технического творчества трудящихся использовались не полностью. В XI пятилетке, по сравнению с X пятилеткой (1976 - 1980 гг.), снизилось число поданных рационализаторских предложений и заявок на предполагаемые изобретения, а также количество впервые использованных в производстве изобретений и рационализаторских предложений. Значительной причиной этого являлось существование на предприятиях, по крайней мере, четырех основных типов организационной структуры служб изобретательства
и рационализации, включавших в различных вариациях подразделения научно-технической информации, изобретательства и рационализации, патентной и лицензионной
служб, что вело к параллелизму и дублированию в их работе, волоките при прохождении
предложений. Для оформления на них документов новатору требовалось получить согласие восьми, а порой и более инстанций. Но и после этого они могли годами не находить
применения. Предпринимавшиеся попытки создания на основе указанных служб едино21
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го структурного подразделения с целью обеспечения координации и согласованности их
действий, предотвращения распыления сил и избавления изобретателей и рационализаторов от лишних хождений по кабинетам успехом не увенчались.
Массовое движение рационализаторов и изобретателей являлось весьма эффективным способом не только интенсификации производства, но и совершенствования самого
человека. Считаем, что максимальное ускорение НТП с активным вовлечением в это дело
широких слоев рабочих должно стать важнейшей задачей не только современного украинского государства, но и руководителей предприятий всех форм собственности.
Приложение
Показатели

Количественные изменения первичных
организаций ВОИР и рабочих среди их членов [19]

Количество первичных организаций
ВОИР (тыс.)
Число их членов (млн.)
в том числе рабочих:
(млн.)

1960

Годы
1970

1986

32

65

115

2

5,8

14

ок. 1

3

более 6

49

52,6

43

(%)

Динамика развития изобретательства
и рационализации в 1961-1985 гг. [20]
Показатели
Численность авторов, подавших
рационализаторские
предложения и заявки на
предполагаемые изобретения,
млн.
Число поданных
рационализаторских
предложений и заявок на
предполагаемые изобретения,
млн.
Число впервые
использованных в
производстве изобретений и
рационализаторских
предложений, млн.
Экономический эффект от
использования изобретений и
рационализаторских
предложений, млрд. руб.

19611965

19661970

Годы
19711975

13,8

16,6

20,1

22,7

23,1

20,6

21,4

24,3

25,5

24,7

13,8

15,7

18,6

20,1

20,0

8,6

12.6

19,6

29,2

36,1

19761980

19811985
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ФРОЛОВ М. О.

РОЛЬ І МІСЦЕ М.В. ФРУНЗЕ В ПОЛІТИЧНІЙ ЕЛІТІ УРСР
У 1920-1924 рр.: НОВІ ФАКТИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Життєвий і революційний шлях Михайла Васильовича Фрунзе завжди викликав
неабияку зацікавленість радянських дослідників. Не меншу увагу вони приділяли політичній та військовій діяльності М.В. Фрунзе після перемоги більшовиків у боротьбі за
владу в жовтні 1917 року. Підраховано, що в період існування СРСР вивченню життя та
діяльності М.В. Фрунзе було присвячено понад 250 історичних праць. Ці роботи були різними за метою свого створення, за своїм змістом і фактологічною основою. Але їх об'єднувало одне-намагання ідеалізувати та відлакували постать непересічного більшовика з великим дореволюційним шляхом. Процесом більшовицької канонізації М.В. Фрунзе керував сам Й.В. Сталін, який спочатку намагався зробити Михайла Васильовича більшим
героєм громадянської війни, ніж Л.Д. Троцький, а наприкінці 1930-х pp. пам'ять про М.В.
Фрунзе використовувалась для того, щоб викреслити зі свідомості радянських людей будьяку згадку про таких репресованих «ворогів народу» в Червоній армії як М.М. Тухачевський, Й.Е. Якір, В.К. Блюхер, O.I. Єгоров, В.М. Примаков та інші. Про це свідчить зміст
декількох книжок, які масовим накладом були видані в 1938 році під контролем і за особистою участю Й.В. Сталіна як у Москві, так і в Києві [1].
Відомо, що з вересня 1920 року до березня 1924 року М.В. Фрунзе працював як військовий радянський і партійний керівник в Україні. Він посідав одне із ключових місць у політичній еліті УРСР, брав участь в усіх найважливіших подіях, які мали місце в суспільногромадському житті республіки. Тому український період життя та діяльності М.В. Фрунзе
неодноразово спеціально досліджувався радянськими істориками. Серед робіт, присвячених
23

24

цій тематиці, на наш погляд, треба виділити праці В.О. Юрчука та В.М.
Волковинського [2]. Але написані згідно з канонами марксистсько-ленінської методології
історичного дослідження, ці роботи можуть бути цікаві сучасному досліднику життя та
діяльності Михайла Васильовича Фрунзе лише з точки зору наявності в них окремих
важливих фактів і подій, в яких брав участь герой розвідок. Крім того, вони мали всі ознаки
сталінської канонізації образу та пам'яті про М.В. Фрунзе. У них, наприклад, немає навіть
згадки про особливу позицію та негативне ставлення Михайла Васильовича до
сталінського плану «автономізації» в 1922-1923 pp. Зрозуміло, що В.О. Юрчук і В.М.
Волковинський не досліджували роль і місце М.В. Фрунзе в політичній боротьбі в
керівництві СРСР і ВКП(б) у 1922-1925 pp.
Після серпня 1991 року, тобто в роки існування України, як незалежної держави,
вітчизняні історики не виявили зацікавленості до дослідження політичної, радянської та
військової діяльності М.В. Фрунзе в Україні в 1920-1924 pp. Упродовж цього періоду
вітчизняні дослідники не присвятили розкриттю цієї теми навіть жодної статті, хоча в
Російській Федерації життя та діяльність М.В. Фрунзе досліджувались досить активно,
включаючи український етап його життя [3]. Тільки С.В. Кульчицький і В.М. Волковинський в окремих своїх роботах, присвячених вітчизняній історії 1920-х pp. згадують деякі
факти та події, пов'язані з перебуванням М.В. Фрунзе в Україні [4].
Головною метою статті є дослідження ролі та місця М.В. Фрунзе в політичній еліті
УРСРу 1920-1924 pp., його вплив на діяльність та позицію цієї еліти в період вирішення таких гострих питань як впровадження та розгортання НЕПу, придушення повстансько-партизанського руху, входження республіки до складу СРСР, підтримка позиції
більшості політбюро ЦК РКП(б) на чолі з Г.О. Зінов'євим, Л.Б. Каменевим і Й.В. Сталіним проти Л.Д. Троцького та його прихильників в Україні. Діяльність компартійно-радянського керівництва УРСР у 1920-1924 pp. неможливо розглядати без вивчення та
дослідження діяльності і позиції М.В. Фрунзе. Тому вважаємо, що краще розуміння всього, що було пов'язано із перебуванням М.В. Фрунзе впродовж 3,5 років в Україні, надасть можливість краще зрозуміти весь комплекс питань, пов'язаних з існуванням та
функціонуванням політичної еліти УРСР у 1920-1924 pp.
Михайло Васильович Фрунзе народився 21 січня 1885 року в Середній Азії, у Пішпеку
(сучасна столиця Киргизії), у родині фельдшера. Його батько, румун за національністю, був
одружений з російською жінкою та мав п'ятеро дітей. Сім'я Фрунзе хоч і була працьовитою
та дружною, але не мала великих достатків. Вихованням молодшого Михайла переймалась
вся родина, але пріоритет все ж таки належав матері. Читати він навчився ще до п'яти років.
Був дуже активним хлопцем, зацікавленим до пізнання навколишнього світу. У сім років
Михайло вже читав церковнослов'янською мовою релігійні тексти, що було здобутком його
бабусі. Тоді ж він ознайомився з латинню, тому що його батько мав багато книжок з медичними термінами. Трохи пізніше Михайло разом із старшим братом прочитав два томи «Історії
Росії з найдавніших часів» С.М. Соловйова. Також полюбляла родина Фрунзе додаток до газети «Свет» російською мовою, який публікував французькі романи в перекладі. Сформована повага і любов у дитинстві до французької літератури та мови залишилась у М.В. Фрунзе
на все життя: він добре володів французькою мовою та читав французьких авторів в оригіналі. Батько прищепив Михайлу Васильовичу любов до полювання, а киргизи, які оточували
майбутнього «червоного» полководця в дитинстві, любов до коней [5.-С.11-13].
До російської школи в Пішпеку, де навчались в основному діти представників нечисленної російської общини та службовців колоніальної адміністрації, Михайло Фрунзе пішов
у сім років. Навчався він дуже добре, був гарним організатором і виділявся своїми лідерськими якостями серед школярів. Пізніше М.В. Фрунзе продовжував навчання в міському
шестирічному училищі. У цей період він захоплювався самодіяльним театром, який організував у Пішпеку шкільний вчитель з Петербургу К.Ф. Свірчевський. Але незабаром для
родини Фрунзе почались складні часи: несподівано помер батько. Заощаджені гроші закінчувались дуже швидко і все ж таки мати М.В. Фрунзе вирішила продовжити здобуття освіти її синами. Цьому сприяла стипендія, яку встановила для Михайла Фрунзе міська управа
Пішпеку від імені мешканців цього міста, вдячних покійному батьку за його багаторічну
роботу та лікування. М.В. Фрунзе закінчив класичну гімназію в Алма-Аті (тоді місто
Вєрний), виявивши неабиякі здібності до науки. Про це говорила золота медаль. У 1904
році Михайло Васильович Фрунзе вступив до економічного відділу Петербурзького політехнічного інституту, тоді як його брат Костянтин обрав медичний факультет Казанського університету. Фактично з цього моменту брати Фрунзе були відірвані від своєї родини та самостійно визначали своє життя. У перші два роки в Петербурзі Михайлу Васильовичу допомагала вчитись і вижити стипендія Семиреченського обласного правління, яку Костянтин
Фрунзе переписав на свого брата. Пізніше студент Михайло Фрунзе знайшов собі додатковий заробіток. Ця риса характеру була притаманна М.В. Фрунзе все його подальше життя:
він ніколи не боявся складних життєвих ситуацій, був цілеспрямований у досягненні своєї
мети, завжди сміливо брався за будь-яку роботу [5.-С. 16-17].
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Навчання М.В. Фрунзе в Петербурзі не було довгим. Він одразу ж потрапив у середовище соціал-демократичних гуртків. Його критичний настрій стосовно царської влади й
активний склад особистості сприяла його вступу в 1904 році до РСДРП(б). На той час він
вже був знайомий із нелегальною літературою та почав серйозно захоплюватись марксизмом. За участь у демонстрації в листопаді 1904 року його заарештували та вислали з Петербургу. Він працював підпільником-більшовиком спочатку в Москві, а потім в ІвановоВознесеньську, де був одним із організаторів і керівників загальновідомого тоді в Росії
страйку ткалів. Під час революції 1905 року М.В. Фрунзе був в епіцентрі подій у Москві:
зі зброєю в руках брав участь у збройному повстанні в Москві. У 1905 році М.В. Фрунзе
був делегатом III з'їзду РСДРП(б) у Лондоні, а в 1906 році делегатом IV з'їзду партії в
Стокгольмі. Тоді ж він вперше познайомився з В.І. Леніним [6.-С.740].
У жовтні 1905 року М. В. Фрунзе заарештували. Але влада, враховуючи його молодість
і відсутність вагомих доказів причетності до революційної діяльності, через два тижні випустила його із в'язниці та зобов'язала переїхати в Казань до брата. Та молодий і активний
Фрунзе нехтував цим зобов'язанням. Він направляється до міста Шуї, яке було тоді промисловим і пролетарським центром, де організовує бойову дружину більшовиків. М.В. Фрунзе мав намір захопити великий склад зброї. Його нелегальна діяльність у Шуї викликала в
1906 році багато клопоту в поліції, що свідчить про активність місцевої організації більшовиків та її бойової дружини. Але одночасно з цим, наприкінці 1906 року, М.В. Фрунзе
відмінно здав екзаменаційну сесію в Петербурзькому політехнічному інституті, де продовжував навчатись, не дивлячись на всі особливості життя бойовика-нелегала. Зрозуміло, що
адміністрація та професура Петербурзького політехнічного інституту не мали уяву про реальний спосіб життя М.В. Фрунзе. До свого арешту в 1907 році він встиг скласти екзамени
за чотири курси інституту. Цей факт свідчить про його бажання не тільки до революційних
змін у суспільстві, але й про сформовану жадобу до знань [7.-С.42].
23 березня 1907 року М.В. Фрунзе був заарештований поліцією під час його переховування в домі робітника С.І. Соколова. При собі на момент арешту Михайло Васильович мав
браунінг і маузер, а під час обшуку в його квартирі були ще знайдені дві гвинтівки «Вінчестер», набої, а також велика кількість нелегальних видань (серед них: К. Маркс «Капітал»,
Г.В. Плеханов «Пролетаріат і селянство», С.Г. Струмілін «Багатство і праця», протоколи IV
з'їзду РСДРП та інша соціал-демократична література, яку читав тоді М.В. Фрунзе). Поліція
мала відомості про участь Михайла Васильовича в збройних акціях, застосування ним зброї
проти представників влади, тому мала намір покарати його як небезпечного державного злочинця. Слідство довело провину М.В. Фрунзе в справі замаху на життя урядника Перлова і
26 січня 1909 року тимчасовий військовий суд у Владимирі засудив його до смертної кари повісити. Фрунзе перевели до камери смертників і взяли його в кайдани [7.-С.45-49].
Сестра Фрунзе, Людмила Василівна, зробила все, щоб брата не стратили. Вона організувала подання касаційної скарги на вирок суду, апелювала до ліберальних громадських
діячів Росії. Спочатку 6 квітня 1909 року Л.В. Фрунзе домоглася того, щоб справу брата
передали на новий розгляд. Але це мало чого дало: 22 вересня 1920 року М.В. Фрунзе повторно був засуджений до страти. Він знову опинився в камері смертників. Його врятувала
нова хвиля активності його сестри Людмили Василівни, яка апелювала тепер не тільки до
влади, але й до такого відомого правозахисника як В.Г. Короленко. Це мало результат: командуючий військовим округом своєю владою замінив смертний вирок на шість років каторги. До літа 1912 року М.В. Фрунзе сидів у загальновідомому Володимирському централі, а потім був переведений до Миколаївської каторжної тюрми в Херсонській губернії.
Так він вперше потрапив в Україну. Вища тюремна адміністрація з переводом М.В. Фрунзе
до Миколаївської каторжної тюрми пов'язувала тільки одну надію - з цією тюрми захворілий на туберкульоз більшовик-бойовик вийти не повинен. Тюрма в Миколаєві була відома в
Російській імперії своїм над жорстким режимом, але М.В. Фрунзе не здавався. Він намагався
вчити англійську та французьку мови, читати книжки з економічних питань й історії
воєн. Сім років провів М.В. Фрунзе на каторзі та в камері смертників, але вижив. У вересні
1914 року він був раптово амністований і відправлений на заслання до Сибіру [7.-С.49-53].
У камері смертників та в каторжних тюрмах М.В. Фрунзе отримав такий життєвий
досвід, який був невідомий елітарному прошарку більшовицького керівництва. В.І. Ленін,
Г.О. Зінов'єв, Л.Д. Троцький, Й.В. Сталін, А.В. Луначарський, Д.З. Мануїльський, М.І.
Бухарін, Г.В. Чичерін та багато інших більшовицьких діячів навіть уявити собі не могли
через що пройшов молодий партійний нелегал-бойовик, як він вижив, загартував свою волю,
жадобу до життя та діяльності. Але вожді політбюро ЦК РКП(б), включаючи Й.В. Сталіна,
добре розуміли, що М.В. Фрунзе зроблений із іншого, на відміну від них, матеріалу. Поведінка та діяльність М.В. Фрунзе в 1922-1925рр. у критичних ситуаціях для політичної еліти
СРСР і керівництва Червоної армії ще раз підтвердила цей висновок [8.-С.437-439].
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Шлях М.В. Фрунзе до вершин військової еліти радянської Росії в роки громадянської війни був досить незвичайним. Першу світову війну М.В. Фрунзе спочатку спостерігав на засланні у селі Манзурка Верхоленського повіту Іркутської губернії. Його «колега».
по засланню, більшовик, Ф.Н.Петров пізніше згадував: «Почти каждый вечер мы собирались и читали газеты. Больше всего нас интересовало положение на фронте. Михаил Васильевич особенно внимательно следил за газетными сообщениями, отмечал на карте ход
военных действий. Он умело анализировал обстановку на фронте и довольно часто предугадывал ход боевых операций... Я сначала недоумевал: откуда у сына фельдшера такие
познания в области военной стратегии и тактики? Рассказывая нам о боевых действиях,
он делал обзор так интересно и глубоко, что его можно было слушать часами. Потом нам
стало ясно: военные знания М.В. Фрунзе постоянно черпал из книг и закреплял их, обучая рабочие боевые дружины в годы первой русской революции» [9].
Після того, як у серпні 1915 року М.В. Фрунзе здійснює втечу з Манзурки, він потрапляє до Чити з фальшивим паспортом на прізвище Володимира Григоровича Василенка. У Читі М.В. Фрунзе-Василенко отримав місце тимчасового агента в довідковому бюро
статистичного відділу губернського управління переселенням (саме тут у Читі він зустрів
свою майбутню дружину Софію Олексіївну Попову). Але весь вільний час М.В. Фрунзе
приділяв своїм кореспонденціям у газеті «Забайкальское обозрение», присвяченим подіям Першої світової війни. Ці статті свідчили не тільки про літературні здібності автора,
але й про неабиякі його знання воєнної стратегії й тактики [10].
У березні 1916 року у Читі склалась така ситуація, коли інкогніто Фрунзе-Василенко
могло бути розкрито місцевими жандармами. Попереджений про небезпеку своєю майбутньою дружиною М.В. Фрунзе втікає до Москви. На цей момент М.В. Фрунзе остаточно переміг зароблений на каторзі туберкульоз, зміцнів фізично та був готовий до продовження
своєї революційної боротьби. У Москві М.В. Фрунзе був недовго. Студент-більшовик П.С.Батурін (пізніше комісар 25-ї Чапаєвської дивізії, який загинув у Лбищенську) допоміг йому
новими документами. М.В. Фрунзе переїхав до Петрограду, а потім до Мінська. За допомогою більшовика І.Є. Любимова М.В. Фрунзе влаштовується до комітету статистики Всеросійського земського союзу на Західному фронті. Підпільний осередок більшовиків вирішив,
що ця посада буде найкращим прикриттям для подальшої революційної діяльності М.В.
Фрунзе. На момент Лютневої революції 1917 року М. В. Фрунзе був уже на чолі розгалуженої підпільної організації з центром у Мінську та «філіями» в 10-й і 3-й арміях Західного
фронту. Можна по різному розглядати наслідки діяльності серед вояків діючої армії
підпільної більшовицької організації, але об'єктивно М.В. Фрунзе наближав поразку Росії
у війні. Він вважав, що наближає кінець царизму та влади буржуазії. Його енергії та переконаності в своїй революційній правоті заздрили в 1917-1918 pp. як однопартійні, так і
політичні супротивники. Тому не дивно, що М.В. Фрунзе з перших днів Лютневої революції
висунувся на перші ролі в новоствореній Мінській раді робітничих і солдатських депутатів.
Але звертає на себе увагу перша офіційна посада, яку посів М.В. Фрунзе після повалення
царизму: організатор і начальник Мінської міліції. Це свідчило про те, що він був переконаний, що революція повинна мати зброю для захисту та нападу на своїх озброєних супротивників [6.-С.740]. У травні 1917 року, як делегат від селянства Білорусії, брав участь у
роботі Першого з'їзду Рад селянських депутатів у Петрограді. На з'їзді, після одинадцятирічної перерви, М.В. Фрунзе спілкувався з В.І. Леніним. С.А. Сіротинський, який був старшим ад'ютантом (секретарем) М.В. Фрунзе з 1918 і до 1925 року підкреслює в своїх спогадах, що саме Ленін направив у 1917 році на партійну роботу до міста Шуї Михайла Васильовича [11]. Але насправді він повинен був туди перебратись під час Корніловського заколоту, переховуючись від переслідування [6.-С.740].
У вересні 1917 року М.В. Фрунзе обрали головою Шуйської повітової Ради та повітовим комісаром юстиції. Після Жовтневого перевороту 1917 року він провів зібрання офіцерів місцевого гарнізону та запропонував їм перейти на бік більшовицької влади. І дуже
здивувався, коли більшість офіцерів місцевого гарнізону так і зробили. Тоді він ЗО жовтня 1917 року привів до Москви двохтисячний загін більшовицьких військ. М.В. Фрунзе
не був військовою людиною та ніколи до революції не служив в армії, але одразу зрозумів,
що без могутньої армії більшовики владу не утримають. У квітні 1918 року вія писав з
цього приводу: «Если народ хочет жить, хочет улучшить свой быт, он должен заставить
себя уважать. А для этого нужна вооруженная сила. Не та сила, которую представляла из
себя наша Красная гвардия, часто недисциплинированная, не обладающая сознанием долга
перед страной и революцией, и не те разрозненные, партизанские отряды, которые могут
храбро погибать, но не спасать положения. Необходима организованная, дисциплинированная, технически хорошо обставленная сила». Тоді ж в іншій статті « Россия и Дальний
Восток», яка була опублікована в іваново-вознесенській газеті «Рабочий край» 16 квітня
1918 року, М.В. Фрунзе знову повернувся до військової теми: «Выход только один - не26
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медленная и энергичнейшая деятельность по организации наших вооруженных сил. До
тех пор, пока Советская Россия их не создаст, она будет легкой и лакомой добычей всякого хищника. Надо понять, что от этой опасности нас не спасут никакие мирные договоры,
никакая уступчивость и миролюбие. Мы должны быть сильны, чтобы с нами считались.
Разве считаются германские насильники с Брестским договором, уничтожая наш Балтийский флот и занимая ряд пунктов российской территории? Нет и не будут, пока не увидят
вновь реальной силы, способной дать достойный отпор» [12.-С.74].
У березні 1918 року М.В. Фрунзе був обраний головою Іваново-Вознесенського губернського виконкому, а потім ще й головою губернської ради народного господарства.
Одночасно він виконував обов'язки губернського військового комісара та керівника губернського партійного комітету РКП(б). У липні 1918 року М.В. Фрунзе брав дійову участь
у ліквідації виступу проти більшовицької влади в Ярославлі лівих есерів. Про це командуючий військами Червоної армії Московського військового округу Муралов доповів голові Реввійськради Л.Д. Троцькому. Той ініціював призначення М.В. Фрунзе військовим
комісаром Ярославського окружного комісаріату з військових справ. Михайло Васильович погодився. Ще в 1957 році були опубліковані 29 наказів М.В. Фрунзе, як Ярославського військового комісара, які дають уяву про зміст діяльності Михайла Васильовича на
цій посаді. Вони свідчать, що в цей період він почав активно та систематично спілкуватися з керівництвом Реввійськради. Це зіграло значну роль у призначенні М.В. Фрунзе 26
грудня 1918 року командуючим 4-ю армією на Східному фронті [12.-С.74-123].
Четверта армія на Східному фронті дала перший могутній поштовх майбутньому злету М.В. Фрунзе до політичної та військової еліти СРСР у 1919-1920 pp. Саме тоді він перетворився із маловідомого провінційного партійного ватажка, але загартованого підпіллям,
участю в бойових дружинах, каторгою та камерою смертників, у загальновідомого героя
громадянської війни, члена ЦК РКП(б), який входив до елітарного кола партійців.
Михайло Васильович Фрунзе вдруге потрапив в Україну згідно з пропозицією В.І. Леніна від 20 серпня 1920 року, який запропонував призначити Фрунзе командувачем Південного фронту «червоних» [13]. 8 вересня 1920 року В.І. Ленін знову в своєму листі до голови
Реввійськради Л.Д. Троцького повертається до питання призначення командувачем Південного фронту проти Врангеля М.В. Фрунзе [14]. 21 вересня 1920 року, відповідно до наказів
Реввійськради № 5512/оп і № 1240/ш М.В. Фрунзе був призначений командувачем Південного фронту. 27 вересня він прийняв командування Південним фронтом [12.-С.67].
Сучасний російський дослідник радянської військової еліти 20-х років XX століття
С.Т. Мінаков вважає та визначає М.В. Фрунзе як креатуру особисто В.І. Леніна в середовищі керівників Червоної армії. С.Т. Мінаков підкреслює складність стосунків М.В. Фрунзе з Л.Д. Троцьким та його заступником у Реввійськраді Є.М. Склянським у 1918-1922
pp. Михайло Васильович Фрунзе був одним із небагатьох дореволюційних членів і функціонерів РКП(б), які обрали для себе, у цей складний період громадянської війни, дорогу
полководця. Успіхи М.В. Фрунзе на Східному Туркестанському, а головне Південному
фронтах сформували його неабиякий не тільки військовий, але й політичний авторитет
серед компартійно-радянської еліти РРФСР № УРСР. Це викликало заздрість у Л.Д. Троцького, але не тільки в нього [8.-С.58-59, 61, 236, 239, 243, 308, 358].
Після завершення громадянської війни В.І. Ленін та Л.Д. Троцький мало приділяли
уваги проблемам розвитку армії, тому що їх захопив вир економічних і соціальних проблем.
М.В. Фрунзе ця обставина досить засмучувала, адже він бачив, що відбувається з багатомільйонною РСЧА: ця армія - переможниця у громадянській війні почала в 1921-1922 pp. під
тягарем невирішених проблем впадати в серйозну кризу, а потім і просто деградувати та
швидко розпадатись. М.В. Фрунзе особливо пригнічували та дратували своєю некомпетентністю ті пропозиції щодо реформування РСЧА, які вносив Л.Д. Троцький на розсуд політбюро ЦК РКП(б) і партійного загалу пленумів та з'їздів більшовицької партії. Михайло
Васильович досить часто на цих заходах опонував голові Реввійськради і члену політбюро
ЦК РКП(б): одна полеміка між ними на XI з'їзді РКП(б) у 1922 році та після цього з'їзду
чого варта! Тому наміри В.І. Леніна ще в 1921 році перевести М.В. Фрунзе на господарчу
роботу були активно підтримані Л.Д. Троцьким, який хотів позбавитись впливового в партійних і військових колах РРФСР та УРСР опонента. 28 лютого 1921 року на засіданні політбюро ЦК РКП(б) розглядалось питання про катастрофічний стан з паливом у РРФСР взагалі та в Москві конкретно. Присутніми на цьому засіданні еліти більшовицької партії були
члени політбюро ЦК РКП(б): В.І. Ленін, Л.Д. Троцький, Й.В. Сталін, М.М. Крестинський,
кандидат у члени політбюро ЦК M.I. Бухарін, член оргбюро ЦК O.I. Риков і члени ЦК РКП(б)
Артем (Ф.А. Сергеєв) та К.Б. Радек. Після розгляду більшовицькою верхівкою основних
питань порядку денного вищий ареопаг більшовицької партії першим пунктом свого рішення
записав: «Вызвать немедленно в Москву тт. Пятакова и Фрунзе для переговоров с ними с
целью выяснить возможность поставить одного из них во главе всего топливного дела рес27
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публики» [16. -Ф. 17. -Оп.3. -Спр. 136. -Арк. 1-2]. Але після додаткового розгляду цього кадрового питання В. І. Ленін зупинився врешті-решт на Г. Л. Пятакові, якого було призначено
заступником голови Вищої Ради народного господарства РРФСР [17].
Не на користь М. В. Фрунзе в той час у очах більшовицьких вождів став розмах повстансько-партизанського руху в Україні. Особливо Леніна та Троцького непокоїла діяльність невловимого Нестора Махна і його отаманів. Вони вимагали від М.В. Фрунзе, як командувача
військами РСЧА в Україні та Криму, захоплення Махна і ліквідації його повстанської армії.
Ленін пам'ятав, що ще 23 листопада 1920 року в своїй телеграмі до нього М.В. Фрунзе запевняв, що «в ночь с 25-го на 26-е должна начаться ликвидация остатков партизанщины» [18].
Але декілька спроб ліквідації Н. Махна і його повстанської армії закінчились без результату.
Тому В.І. Ленін та Л.Д. Троцький залишили М.В. Фрунзе наділі в Україні для ліквідації повстанців та відбивання нападів залишків армії УНР. Стосовно цього ж висловлювали свої побажання до Москви і Х.Г. Раковський та Г.І. Петровський, які знайшли спільну мову з М.В.
Фрунзе. Наприкінці 1921 року - на початку 1922 року Михайло Васильович неодноразово
публічно запевняв, що «бандитизм» в Україні буде розгромлений найближчим часом. Але це
виявилось дуже складним завданням навіть для нього - талановитого полководця. Багато
разів у 1920-1922 pp. він звертався за допомогою різного спрямування не тільки до ЦК КП(б)У
та уряду УРСР, але й до московських вождів більшовизму. Допомогу йому та військам РСЧА
в Україні надавали, але в московських кабінетах були незадоволенні затягуванням придушення опору повстанців і партизан в Україні [19]. Боротьба повстанських ватажків проти
комуністичної влади в Україні продовжувалась і в 1922-1924 pp. «Незважаючи на рішучі
заходи властей, розмах бандитизму не зменшувався, - пише сучасний дослідник Л.В. Яковлева, - через рік, у лютому 1923 p., Постійна нарада (Постійна нарада при Раднаркомі УРСР
з боротьби з бандитизмом існувала в 1921-1923 pp. Головою наради був Х.Г. Раковський. М. Ф.) звернула увагу губнарад на можливість нової хвилі бандитських нападів та спроб організації повстання на Україні, зокрема вздовж Чорноморського узбережжя» [20]. Тільки 12 червня 1925 року більшовицька преса України розмістила інформацію про ліквідацію «останньої петлюрівської банди на чолі з Марусею Бессарабовою, яка діяла в Білоцерківському та
Бердичевському округах Київської губернії» [21].
Крім цих завдань М.В. Фрунзе в 1921 році виконував такі окремі стратегічні завдання
В.І. Леніна як забезпечення вивозу з України у великих обсягах зерна, вугілля, солі. Свідченням цьому є лист Леніна до Фрунзе від 18 травня 1921 року (копія Г.І. Петровському, Х.Г.
Раковському та ЦК КП(б)У): «Тов. Бухарин говорил, что урожай на юге превосходный. Теперь главный вопрос всей Советской власти, вопрос жизни и смерти для нас, - собрать с
Украины 200-300 миллионов пудов... Для этого главное - соль. Все забрать, обставить тройным кордоном войска все места добычи. Ни фунта не пропускать, не давать раскрасть. Это
вопрос жизни и смерти. Поставьте по-военному. Назначьте точно ответственных лиц за каждую операцию. Мне их список (все через Главсоль). Вы - Главком соли. Вы отвечаете за все»
[22.-С. 196-197]. Того ж дня, 18 травня 1921 року, В.І. Ленін підписав постанову малого
Раднаркому РСФРР про виділення М.В. Фрунзе 100 мільйонів карбованців для видатків у
зв'язку з необхідністю організації вивозу великих обсягів солі з України [22. -С.404]. У липні
1921 року Ленін знайомиться з підготовленою М.В. Фрунзе довідкою «О положении с вывозом соли на территории Украины и Крыма в настоящее время и ближайшие перспективы
(на июль месяц т.г.)». У травні 1921 року було вивезено майже 1,0 млн. пудів солі до Росії,
впродовж червня - вже 2,9 млн. пудів, а в перспективі планувалось вивезти ще 5-6 млн.
пудів солі. Завдання В.І. Леніна Фрунзе було виконано. Всього з України в 1921 році за
інформацією помічника командуючого всіма збройними силами України та Криму Р.П.
Ейдемана було вивезено 8,0 млн. пудів солі [23.-С. 162].
До особливих завдань компартійно-радянської еліти, які виконував у 1921 році М.В.
Фрунзе можна зарахувати і його дипломатичну місію у Туреччині в листопаді 1921 року січні 1922 року. Була підписана дружня угода про політичну і військову співпрацю між
УРСР та Туреччиною [24]. До речі, одночасно М.В. Фрунзе виконав декілька доручень
В.І. Леніна та наркомату іноземних справ РРФСР. Він передав турецькому уряду від уряду РРФСР 1100000 карбованців золотом безоплатної допомоги. Більшовицьке керівництво Росії та України мало надію на довготривалий союз з Мустафою Кемалем [25].
Членом ЦК КП(б)У М.В. Фрунзе став у листопаді 1920 року і був у складі ЦК до травня
1924 року, тобто до від'їзду в Москву в зв'язку із призначенням у березні 1924 року на посаду
першого заступника голови Реввійськради СРСР. Членом політбюро ЦК КП(б)У він став у грудні
1920 року і перебував на цій партійній посаді до травня 1924 року. Крім того, М.В. Фрунзе 15
лютого 1922 року постановою ВУЦВК був призначений заступником голови Раднаркому УРСР
(за сумісництвом), а після X з'їзду РКП(б) у 1921 році він став членом ЦК РКП(б) [23.-С.270].
М.В. Фрунзе посідав у більшовицькій еліті України в 1921-1924 pp. досить важливе
та дещо оригінальне місце. З одного боку він користувався незаперечним авторитетом, як
«старий» більшовик підпільник, каторжанин, колишній «смертник» за ідеали революції,
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герой громадянської війни та переможець Врангеля, а з іншого боку, як член політбюро
ЦК КП(б)У та заступник голови Раднаркому УРСР він не мав окресленого сектору відповідальності перед верхівкою КП(б)У і визначеного обсягу та сфери поточних справ. В основному політбюро ЦК КП(б)У і Раднарком УРСР доручали йому справи, для вирішення яких,
можливо, необхідно було залучати війська Українського військового округу: нормалізація
роботи транспорту, забезпечення вивозу з України до радянської Росії продовольства, вугілля, солі, відродження поліграфії, заготовка лісоматеріалів і дров взимку 1921-1922 pp.,
організація комітетів незаможних селян, боротьба з голодом у 1921-1922 pp., а головне придушення та знищення повстансько-партизанського руху і військових формувань національно-визвольного руху. М.В. Фрунзе багато їздив Україною та Кримом, уважно вивчав культуру, побут, традиції й особливості українців, навчився поважати цей народ, але
не поділяв його потягу до самостійності [23.-С.157-192].
М.В. Фрунзе, як і Х.Г. Раковський, на початку 1922 року вже був політичним діячем
вищого рівня не тільки в Харкові, але й у Москві. Його військовий авторитет і посада командуючого військами України і Криму тільки посилювали вагомість М.В. Фрунзе як політичного діяча. В.І. Ленін визнав перспективність М.В. Фрунзе як політичного керівника
СРСР, хоча інколи той дивував його самостійністю і сміливістю своїх вчинків. Так на XI
з'їзді РКП(б) у 1922 році М.В. Фрунзе несподівано для В.І. Леніна запропонував збільшити
кількість членів політбюро ЦК РКП(б) з п'яти до семи осіб. Ленін був здивований цією пропозицією, але партійний загал з'їзду підтримав М.В. Фрунзе. Це дало змогу потрапити до
складу політбюро ЦК РКП(б) А.І. Рикову та С.П. Томському. В.М. Молотов згадував з цього приводу в розмові з письменником Ф.І. Чуєвим: « Ленин был недоволен, не хотел их вводить, но пришлось согласиться - отталкивать также нельзя было» [26.-С.282].
Ще раніше, у листопаді 1920 року, коли війська Південного фронту Червоної армії під
головуванням М.В. Фрунзе прорвали оборону «білої» армії барона Врангеля в Криму, мав
місце інший випадок самостійного та несподіваного для верхівки РКП(б) і самого В.І. Леніна рішення Михайла Васильовича. 10 листопада опір «білих» практично припинився. 11
листопада, Фрунзе, використавши радіо, звернувся особисто до Врангеля. Він запропонував йому та його армії скласти зброю і пообіцяв амністію всім тим, хто припинить подальшу
боротьбу із наступаючою в Криму Червоною армією. В.І. Ленін та члени політбюро ЦК РКП(б)
були дуже незадоволені цією ініціативою М.В. Фрунзе. Ленін роздратовано телеграфував
Фрунзе: «Крайнє удивлен непомерной уступчивостью условий... Если противник не примет условий, то, по-моему, нельзя больше повторять их и нужно расправиться беспощадно» . Як відомо Врангель не повірив обіцянкам командуючого Південним фронтом «червоних» і намагався більшу частину своєї армії пароплавами вивезти з Криму. Він передбачав,
що нова більшовицька влада в Криму влаштує терор проти залишків його армії, але навіть
Врангель не міг уявити собі ті розміри кривавих репресій, які мали там місце пізніше. М.В.
Фрунзе не був організатором цих масових вбивств «білих » офіцерів і солдат у Криму в 19201921 pp., але він поділяв моральну відповідальність за них, разом із В.І. Леніним, Л. Д. Троцьким та безпосередніми виконавцями від більшовицької влади Криму [15.-С.445-446].
У березні-квітні 1922 року верхівка КП(б)У повела широкомасштабну боротьбу проти намірів московських урядовців і більшовицьких «олігархів» позбавити керівництво
УРСР навіть того рівня самостійності й автономності, який вони мали згідно з міжурядовою угодою від 28 грудня 1920 року. Зміцніла партійно-державна бюрократія РРФСР все
частіше та в різних ситуаціях і формах ставила питання про припинення «гри» в «незалежність» радянських республік. Вони мали надію не тільки на основі об'єднання радянських республік у нову комуністичну державу зміцнити власні позиції, але й реалізувати
свої інтереси на територіях цих республік, шляхом поширення на них своїх владних повноважень. Але це не дуже подобалось керівникам радянських республік. Компартійнорадянська еліта України на чолі з Х.Г. Раковським і М.В. Фрунзе почала рішуче відстоювати свої владні інтереси, хоча ця боротьба не переслідувала намірів проголошення справжньої незалежності УРСР або радикального перегляду умов договору від 28 грудня 1920
року. Крім того, завжди треба пам'ятати, що більшовицьке керівництво України ніколи
не мало сумнівів у необхідності реалізації головних постулатів ідеології К. Маркса і В.
Леніна, наполегливо виконувало рішення та постанови з'їздів РКП(б) - ВКП(б), пленумів
ЦК партії, вищих органів ЦК (політбюро, оргбюро та секретаріату). Статут РКП(б) мав
більше значення для більшовицьких керманичів України, ніж державні інтереси республіки, але вони не могли ігнорувати необхідність захисту своїх владних інтересів. Саме під
цим кутом можна розглядати жорстку і категоричну постанову політбюро ЦК КП(б)У від
28 квітня 1922 року: «Предложить всем Наркомам в случае игнорирования их наркоматами РСФСР заявлять об этом протест соответствующему Наркому РСФСР и ставить о
каждом случае в известность ЦК; б) Поручить т. Фрунзе собрать фактический материал
для предоставления в ЦК РКП. Секретариату предложить имеющийся у него материал
передать т. Фрунзе» [27.-Ф.1.-Оп.6.-Спр.29.-Арк.76].
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11 травня 1922 року політбюро ЦК РКП(б) прийняло рішення створити комісію із
представників ЦК РКП(б) і ЦК КП(б)У для перевірки скарг керівництва УРСР та відпра
цювання заходів з метою усунення розбіжностей і протиріч між радянською Україною та
РРФСР. Компартійно-радянська еліта України примусила тоді вождів більшовизму ра
хуватися з позицією формально незалежної республіки. Авторитет керівників України
Х.Г. Раковського, М.В. Фрунзе, ГЛ. Петровського, М.О. Скрипника, Д.З. Мануїльського
серед верхівки РКП(б) у 1922 році помітно виріс. Це непокоїло Й.В. Сталіна, Г.О. Зінов'
єва, Л.Б. Каменева, М.І. Бухаріна та певним чином і В.І. Леніна. Тому за пропозицією
Леніна скликання комісії з метою виконання рішення політбюро ЦК РКП(б) від 11 трав
ня 1922 року було доручено М.В. Фрунзе [28.-С. 14-15].
12 травня 1922 року відбулось перше засідання комісії ЦК РКП(б), яка розглянула пи
тання про упорядкування взаємовідносин між РРФСР та УРСР. Головою комісії був обраний
М.В. Фрунзе. Регламент роботи узгоджувальної комісії викликав дискусію: було розглянуто
дві пропозиції, які сформулювали від РРФСР Й.В. Сталін, а від УРСР - Д.З. Мануїльський.
Сталін запропонував заслухати всі заяви про порушення у взаємовідносинах між УРСР та
РРФСР, а потім вивчити всі матеріали, які підготували наркомати з двох боків. Після цього
Й.В. Сталін мав надію знайти відповідні рішення, які б задовольняли й керівництво РРФСР,
й керівництво УРСР. Д.З. Мануїльський запропонував заслухати конфліктні ситуації пов'я
зані із взаємовідносинами між наркоматами продовольства, а також між Центросоюзом та
Вукоопспілкою, а після цього перейти до розбору конфліктів між іншими наркоматами. На
решті, після гострої дискусії було прийнято комплексне рішення, згідно з яким наркоматам
РРФСР разом з наркоматами УРСР доручалось підготувати проекти рішень, які б усунули всі
розбіжності та конфлікти у взаємовідносинах. Комісія звертала увагу керівників наркоматів
РРФСР на необхідність керуватись рішенням політбюро ЦК РКП(б) від 11 травня 1922 року
«О недопустимости каких-либо мероприятий, которые практически вели бы к ликвидации
УРСР и умалению прав ее ЦК, Совнаркома и ее центральных органов».
17 травня 1922 року на другому засіданні були затверджені тексти угод між наркоматами продовольства РРФСР та УРСР, Центросоюзом і Вукоопспілкою. Також було затверджено рішення, що наркомат юстиції УРСР відрядить свого представника для роботи
на посаді члена колегії наркомату юстиції РРФСР. Був відпрацьований проект угоди між
наркоматами фінансів, який було направлено для розгляду Раднаркомом УРСР. Комісія
взяла до відома, що ЦК КП(б)У має наміри представити проекти постанов про порядок
затвердження ВЦВК і Раднаркомом РРФСР декретів, які регулювали роботу так званих
об'єднаних наркоматів (згідно з договором від 28 грудня 1920 року між УРСР та РРФСР
об'єднаними наркоматами були визначені сім наркоматів: військових і морських справ,
Вища рада народного господарства, зовнішньої торгівлі, фінансів, праці, шляхів сполучення, пошти та телеграфу). ЦК КП(б)У запропонував вводити в дію декрети наркоматів
РРФСР, які були об'єднаними з відповідними наркоматами УРСР, тільки після відповідної угоди між ЦВК двох радянських республік, а декрети та постанови, які торкались
необ'єднаних наркоматів, тільки після згоди на це Раднаркому і ЦВК УРСР [29.-С.140].
Фактично політбюро ЦК РКП(б) визнало більшість претензій, які висунула компартійно-радянська еліта України до Раднаркому РРФСР і його наркоматів навесні 1922 року.
Треба враховувати, що в травні 1922 року Ленін переживав загострення хвороби і не брав
участь у вирішенні поточних державних і партійних справ, а решта членів політбюро ЦК
РКП(б) змогла мобільно відреагувати на одномоментні претензії про свавілля наркоматів
РРФСР з боку ЦК Компартії України, Білорусії та Грузії тільки в напрямку пошуку широкого компромісу з «націоналами».
19 травня 1922 року відбулось екстрене засідання Раднаркому УРСР, на якому М.В.
Фрунзе зробив доповідь про результати роботи Комісії ЦК РКП(б) з питань урегулювання
взаємовідносин між наркоматами РРФСР та УРСР. Раднарком УРСР взяв до відома інформацію М.В. Фрунзе і запропонував усім наркоматам республіки, які ще не досягли відповідних компромісних угод з наркоматами РРФСР, у десятиденний термін підготувати проекти положень про взаємовідносини. 21 травня 1922 року політбюро ЦК КП(б)У вперше розглянуло проекти угод між наркоматами РРФСР та УРСР, розроблені комісією ЦК РКП(б),
яка працювала під головуванням М.В. Фрунзе. Вони викликали багато зауважень, тому ця
робота продовжувалась у червні-серпні 1922 року. Політбюро ЦК КП(б)У поверталось до
розгляду цих питань 14,19 і 21 липня 1922 року [27.-Ф.І.-Оп.6.-Спр.30.-Арк.10]. Тільки
після детального обговорення проекту Положення про взаємовідносини між центральними
органами влади УРСР і РРФСР 21 липня 1922 року, була затверджена позитивна постанова, яка передбачала оформлення цього документу ВУЦВК і Раднаркомом УРСР [27.-Ф.1 .Оп.6. -Спр. 30. -Арк. 13]. Але окремі наркомати УРСР і РРФСР дійшли до певної згоди щодо
своїх рівнів і обсягів компетенції та владних повноважень значно пізніше.
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М.В. Фрунзе, як і більшість у верхівці КП(б)У, виступив влітку та восени 1922 року
проти сталінського проекту створення нової федерації радянських республік, який отримав назву проекту «автономізації». Як і Х.Г. Раковський, голова уряду УРСР і член політбюро ЦК КП(б)У, М.В. Фрунзе мав надію, що В.І. Ленін одужає після важкої хвороби та
своїм втручанням радикально змінить позицію й наміри И.В. Сталіна, Г.О. Зінов'єва та
Л.Б. Каменева стосовно союзних РРФСР радянських республік. А до того часу М.В. Фрунзе
демонстрував разом із членами політбюро ЦК КП(б)У, з одного боку, рішучість у відстоюванні позицій і статусу УРСР, а з іншого боку, відбивав звинувачення московських більшовицьких керівників у «сепаратизмі» та «конфедералізмі» харківської владної верхівки
на чолі з Х.Г. Раковським. Про це свідчить постанова політбюро ЦК КП(б)У від 3 жовтня
1922 року, яку після обговорення затвердили члени вищого керівного органу більшовицької субпартії в Україні: М.В. Фрунзе, Г.Л. Петровський, Ф.Я. Угаров, С.В. Косіор, С.М.
Кузнецов (окрім членів політбюро на цьому засіданні були присутні та брали участь в обговоренні питань члени ЦК КП(б)У та наркоми уряду УРСР: М.О. Скрипник, В.В. Поляков, І.Є. Клименко і секретар ЦКК ЦК КП(б)У С.І. Покко. З різних причин відсутніми
були члени політбюро ЦК Компартії України: Д.З. Мануїльський, Х.Г. Раковський і Д.З.
Лебідь). Постанова від 3 жовтня 1922 року мала такий зміст: «1) Категорически высказаться за принятую последним Пленумом ЦК КПУ резолюцию о взаимоотношениях между
РСФСР и УССР, признавшую необходимость сохранения независимости УССР и оформления взаимоотношений, принятыми комиссией тов. Фрунзе с оговорками.
Фактическое централизованное руководство независимыми республиками может
быть вполне достигнуто соответствующими директивами по партийной линии.
2) В случае, если ЦК РКП примет однако необходимость вхождения УССР в состав
РСФСР не настаивать на сохранении формальных признаков политической самостоятель
ности УССР, а определить отношения на основе практической целесообразности.
3) Внести на пленум ЦК РКП предложения о конструировании ВЦИКа и его прези
диума из представителей РСФСР и независимых республик, избираемых общефедератив
ным съездом Советов и ВЦИК-м, но при том число представителей республик во ВЦИК-е
и Президиуме должно быть формально установлено и должно быть введено постоянное
представительство в президиуме в Москве» [27.-Ф.1.-Оп.6.-Спр.30.-Арк.73].
Рішучий опір керівників УРСР, радянської Білорусії та радянської Грузії сталінському проекту утворення СРСР сприяв тому, що хворий В.І. Ленін втрутився в цей процес.
Й.В. Сталін, Г.О. Зінов'єв і Л.Б. Каменев повинні були рахуватись із точкою зору більшовицького вождя та внести суттєві зміни в проект утворення нової федерації радянських
республік. Це створило можливість відпрацювання компромісного варіанту з керівництвом УРСР та керівниками радянських республік. 8 жовтня 1922 року пленум ЦК РКП(б)
підтримав ленінські доповнення та корективи до сталінського проекту створення СРСР,
які фактично перекреслювали наміри «трійки» московських вождів «автономізувати»
республіки. Замість цього пропонувалось утворити федерацію рівноправних радянських
республік. Як виявилось вже через декілька місяців Х.Г. Раковський і М.В. Фрунзе, з
одного боку, і Й.В. Сталін, Г.О. Зінов'єв та Л.Б Каменев, з іншого боку, мали різні погляди
з приводу такого поняття як «федерація радянських республік».
М.В. Фрунзе послідовно відстоював позицію ЦК КП(б)У у взаємовідносинах між УРСР
та РРФСР впродовж 1922року. Він тоді ще не розійшовся з Х.Г. Раковським на основі належності до різних елітарних угруповань у керівництві РКП(б). Підтримка М.В. Фрунзе зусиль
Х.Г. Раковського була важливою і тому, що він був впливовим членом ЦК РКП(б), і тому, що
належав до військової еліти радянської Росії. На відміну від Д.З. Мануїльського, М.В. Фрунзе в жовтні - листопаді 1922 року давав такі коментарі в більшовицькій пресі, які відповідали
позиції постанов політбюро ЦК КП(б)У від 11 та 23 жовтня. Так, у бесіді з кореспондентом
республіканської партійної газети «Коммунист», яка була опублікована 17жовтня 1922року,
М.В. Фрунзе трактував події, пов'язані з роботою комісії ЦК РКП(б) під його головуванням у
травні 1922 року та роботу комісії оргбюро ЦК РКП(б) у серпні - вересні, як спробу врегулювання й упорядкування взаємовідносин між РРФСР і радянськими «незалежними» республіками, включаючи УРСР. М.В. Фрунзе говорив у цьому інтерв'ю: «Из хода работы комиссии
скоро стало ясно, что ограничиться обсуждением вопроса только о взаимоотношениях УССР
и РСФСР не возможно. Развивавшиеся торговые связи требовали установления единого денежного знака для всей советской федерации, отмены таможенных перегородок, всяких стеснений при посещении союзных портов судами советских республик и пр. Было решено предложить всем союзным республикам обсудить вопрос о взаимоотношениях советских республик во всей широте и наметить соответствующие решения» [30].
8 грудня 1922 року політбюро ЦК КП(б)У, отримавши з Москви документи ЦК РКП(б)
і конституційної комісії, затвердило комісію для розробки проекту резолюції VII Всеукраїнського з'їзду рад щодо союзного об'єднання радянських республік. На засіданні комісії
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політбюро ЦК КП(б)У, яке відбулося під головуванням М.В. Фрунзе, було обговорено та
затверджено проект декларації щодо створення Союзу РСР. М.В. Фрунзе було доручено
скласти проект резолюції з питання виборів делегатів на І Всесоюзний з'їзд рад. Пленум
ЦК КП(б)У, який відбувся 11 грудня 1922 року, «остаточно сформулював рішення про
союзне об'єднання радянських республік» [31].
8 грудня 1922 року політбюро ЦК КП(б)У затвердило постанову про склад делегації
УРСР на перший з'їзд Рад СРСР. Було вирішено, що республіку на цьому історичному
з'їзді буде представляти повний склад членів ВУЦВК [27.-Ф.1 .-Оп.6.-Спр.ЗО.-Арк.130
в]. 14 грудня 1922 року політбюро ЦК КП(б)У додатково затвердило перелік «центральних працівників», які були відряджені на перший з'їзд Рад СРСР до Москви. Серед них
був і М.В. Фрунзе, який на той час став однією з ключових фігур всього процесу створення
СРСР [27.-Ф.1.-Оп.6.-Спр.30.-Арк. 107].
11 грудня 1922 року відбувся пленум ЦК КП(б)У, який розглянув питання щодо об'єднання в Союз Радянських Соціалістичних Республік. Заслухавши й обговоривши доповідь М.В. Фрунзе, пленум ЦК КП(б)У схвалив для проголошення на VII Всеукраїнському з'їзді рад вироблену комісією ЦК КП(б)У загальну декларацію щодо утворення СРСР
із внесеними комісією доповненнями. У цих доповненнях вказувалось: декрети і постанови СРСР видаються мовами союзних республік; уповноважені в складі Раднаркому УРСР
діють згідно з положенням, виробленим та затвердженим ЦВК СРСР; сполучення посад у
Раднаркомі СРСР і в Раднаркомі РРФСР вважається недоцільним.
Пленум ЦК КП(б)У 11 грудня 1922 року прийняв також пропозицію В.П. Затонського про доцільність заснування представництва необ'єднаних наркоматів радянських
республік у Раднаркомі СРСР з метою координування їхньої діяльності й урегулювання
їхнього бюджетного стану. Пленум ЦК КП(б)У відкинув більшістю голосів примітку комісії
ЦК КП(б)У (комісія М.В. Фрунзе) про бажаність перенесення в зв'язку із утворенням СРСР
столиці Російської Федерації з Москви до Петрограда чи іншого міста [32].
Головними дійовими особами на VII Всеукраїнському з'їзді рад, який проходив у Харкові 10-14 грудня 1922 року, були М.В. Фрунзе, Г.І. Петровський, М.О. Скрипник, Е.И.
Квірінг, В.П. Затонський, М.М. Полоз та інші діячі політбюро і ЦК КП(б)У. Вони підтримали
ідею союзу радянських «незалежних» республік, сподіваючись, що це буде справді спілка
суверенних держав [33]. Із доповіддю на VII Всеукраїнському з'їзді рад щодо союзного об'єднання радянських республік виступив заступник голови Раднаркому УРСР М.В. Фрунзе.
Після обговорення доповіді з'їзд схвалив Декларацію щодо утворення СРСР та проект основ
Конституції СРСР (13 грудня 1922 року утворення СРСР знайшло підтримку на І Закавказькому з'їзді рад, 18 грудня - на IV Білоруському з'їзді рад, 23 грудня - на X Всеросійському
з'їзді Рад). Насправді VII Всеукраїнський з'їзд рад оформив те, що було опрацьовано та підготовлено до того компартійно-радянськими елітами УРСР, БСРР, Закавказзя та вождями
більшовизму в Москві. Народ України був фактично та юридично відокремлений від прийняття рішення щодо включення України до складу СРСР. Але компартійно-радянська еліта
УРСР ще намагалась закріпити обсяг своєї досить великої влади в республіці [34].
Як відомо, В.І. Ленін так і не став фактичним головою уряду СРСР і «трійці» вождів
РКП(б) (Г.О. Зінов'єв, Л.Б. Каменев та Й.В. Сталін) вдалось нав'язати національним республікам, включаючи УРСР, шлях розвитку СРСР як унітарної та глибоко централізованої комуністичної держави в 1923-1924 pp., але тоді, у грудні 1922 року, компартійно-радянська
еліта України мала певні безпідставні надії та нереалізовані пізніше ілюзії. Формулюючи ці
сподівання та ілюзії верхівки КП(б)У в своїй доповіді на VII Всеукраїнському з'їзді рад М.В.
Фрунзе говорив: «Принципи рівності повинні панувати у всій сфері наших державно-правових відносин і мають бути покладені в основу майбутнього союзного договору» [35].
22 грудня 1922 року політбюро ЦК КП(б)У розглянуло комплекс питань, пов'язаних з
участю представників УРСР у першому з'їзді Рад СРСР. Першою постановою на цьому засіданні був затверджений перелік майбутніх членів і кандидатів у члени Союзного ЦВК від
УРСР. Цей перелік включав 68 прізвищ тих, кого політбюро ЦК КП(б)У бачив майбутніми
членами Союзного ЦВК від радянської України та 10 прізвищ тих, кого керівництво КП(б)У
висувало кандидатами в члени ЦВК СРСР. Серед тих, кого політбюро ЦК КП(б)У висувало
до складу членів Союзного ЦВК був і М.В. Фрунзе [27.-Ф.1.-Оп.6.-Спр.30.-Арк.109].
30 грудня 1922 року у Великому театрі в Москві відбувся І з'їзд рад СРСР, який затвердив головні засади утворення нової федеративної держави. У роботі з'їзду взяли участь 2215
делегатів, з яких 1673 мали вирішальний голос, а 541 делегат мав дорадчий голос. З них 364
делегати були представниками УРСР [36]. Серед представників радянської України була фактично вся компартійно-радянська еліта республіки початку 20-х років минулого століття: Х.Г.
Раковський, М.В. Фрунзе, Д.З. Манільський, Г.І. Петровський, В.Я. Чубар, М.Ф. Владимирський, В.П. Затонський, А.В. Іванов, О.Г. Шліхтер, Г.І. Котовський, М.М. Полоз, М.О.
Скрипник, В.М. Еллан-Блакитний, М.К. Вєтошкін, Ф.Я. Кон та багато інших. І з'їзд рад СРСР
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затвердив такий порядок денний: 1) розгляд Декларації про утворення СРСР; 2) розгляд Договору про утворення СРСР; 3) вибори ЦВК СРСР. У процесі роботи з'їзду два перших питання порядку денного фактично були об'єднані в одне. Із доповіддю щодо утворення СРСР виступив Й.В. Сталін, а після його доповіді слово для пропозиції про порядок обговорення та
прийняття цього історичного рішення взяв представник УРСР М.В. Фрунзе (таке було в нього доручення політбюро ЦК РКП(б)). Відзначивши, що над декларацією і договором щодо
об'єднання радянські республіки та їхні керівні органи працюють досить довго, він підкреслив, що делегації республік, які об'єднувались у Союз «знайшли необхідним запровадити ще
додаткові гарантії того, щоб акт, який приймається нами, був дійсно актом, що встановлює
безпомилково засади нових міцних взаємовідносин, які дозволяють кожній державі, що входить в Союз, виявити в інтересах спільної справи максимум енергії і самодіяльності». Тому
М.В. Фрунзе вніс таку пропозицію: 1) декларацію і союзний договір про утворення СРСР в
основному затвердити; 2) з огляду на надзвичайну важливість прийнятої декларації і укладеного договору та бажаності заслухати остаточну думку про текст даного договору всіх республік, які входять в Союз, передати декларацію і договір на додатковий розгляд ЦВК союзних республік з тим, щоб відзиви союзних республік були подані ЦВК СРСР до його найближчої чергової сесії; 3) доручити найближчій сесії ЦВК СРСР розглянути одержані відзиви, затзердити текст декларації і союзного договору та негайно надати їм чинності; 4) доручити ЦВК
СРСР підготувати до II з'їзду рад СРСР остаточний текст декларації і договору та подати його
на затвердження II з'їзду рад СРСР. І з'їзд рад СРСР одноголосно, що треба підкреслити, прийняв пропозицію М.В. Фрунзе. Текст декларації та договору щодо утворення СРСР був затверджений з'їздом. Так законодавчо було оформлено те, що відпрацьовувалось майже півроку в
1922 році у вищих партійних кабінетах Москви, Харкова, Мінська, Тбілісі, Баку та Єревану
- утворення єдиної, союзної, федеративної держави - СРСР [37].
Результати І з'їзду СРСР формували умови для початку створення та наповнення
реальним змістом вищих владних органів нової держави, яка була декларативно проголошена федерацією радянських республік. Одночасно з цим відбулись досить глибокі трансформації в компартійно-радянських елітах цих республік, включаючи РРФСР. Перед
більшовицькими діячами різних республік з'явилась унікальна можливість увійти до
складу відносно нової політичної еліти СРСР, зміцнити своє положення у владній ієрархії
РКП(б). У 1922-1925 pp. таку спробу зміцнення своїх позицій на рівні СРСР із представників компартійно-радянської еліти України робили Х.Г. Раковський, Д.З. Мануїльський, Г.І. Петровський та безумовно М.В. Фрунзе.
М.В. Фрунзе в 1922-1923 pp., особливо після призначення його заступником голови
Раднаркому УРСР, все більше опікувався політичними, господарчими й адміністративними питаннями, особливо не розраховуючи на свою подальшу військову кар'єру, тому що він
тоді не входив до безпосереднього оточення голови Реввійськради Л.Д. Троцького і навіть,
навпаки, все більше з ним розходився. (Російський компетентний дослідник військової еліти 20-х років минулого століття С.Т. Мінаков до складу цієї еліти в 1921-1924 pp. включає
Л. Троцького, М. Тухачевського, С. Будьоного, Й. Уборевича, А. Корка, С. Каменева, П.
Лебедева, Б. Шапошникова, М. Фрунзе, П. Ситіна, А. Балтійського, О. Єгорова, Т. Хвощинського, А. Брусилова, А. Зайончковського і навіть Я. Слащова. Особливо, у цей період,
він підкреслює роль Л.Д. Троцького, М.М. Тухачевського та С.М. Будьоного як «харизматичних» і загальновизнаних авторитетів серед керівників і складу Червоної армії [8.-С.5051]). Але загострення хвороби В.І. Леніна та початок боротьби за владу в партії і державі
між Л.Д. Троцьким та «трійкою» Г.О. Зінов'єв - Л.Б. Каменев - Й.В. Сталін, яких підтримували інші члени політбюро ЦК РКП(б), сприяли поверненню певних амбіцій М.В. Фрунзе в політичній і військовій сферах. Перебування в 1920-1924 pp. в Україні й опікування
державно-політичними справами УРСР дозволило Михайлу Васильовичу до певного часу
приховувати свої наміри, які він з середини 1923 року пов'язував з орієнтацією на керівну
«трійку» політбюро ЦК РКП(б). Тому він утримував Х.Г. Раковського та компартійно-радянську еліту України від критичної конфронтації з такими більшовицькими діячами як
Й.В. Сталін, Г.О. Зінов'єв, Л.Б. Каменев, Г.В. Чичерін, Г.Л. Пятаков, М.І. Калінін, які неодноразово допускали, під час переговорного процесу 1922 року, зухвале ігнорування інтересів та пропозицій партійно-державного керівництва УРСР. У зв'язку з цим, на наш погляд, невипадковою була телеграма з Москви 7 жовтня 1922 року М.В. Фрунзе до політбюро ЦК КП(б)У та другого секретаря ЦК Д.З. Лебідя в момент критичного напруження взаємовідносин між Москвою і Харковом: « Пленум ЦК закінчився вчора. Основне питання було
про взаємовідносини союзних республік. Винесені рішення зводяться до такого: союзні республіки (Росія, Україна, Білорусь і федерація Закавказьких республік) утворюють нове
державне об'єднання під назвою Союз Соціалістичних Радянських Республік... Нам належить в українському масштабі провести відповідні рішення партії з тим, щоб почин у справі
об'єднання виходив від нас» [27.-Ф.1.-Оп.б.-Спр.38.-Арк.133]
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Позиція М.В. Фрунзе в 1922-1923 pp. з питання створення СРСР давно звертала на
себе увагу іноземних дослідників своїм критичним ставленням до проектів Й.В. Сталіна
та його заходів щодо реалізації цих проектів. Деякі з них, наприклад Е. Карр, намагались
довести, що М.В. Фрунзе виступав проти створення СРСР на тих засадах, які були проголошені на І з'їзді Рад ЗО грудня 1922 року. Як аргумент опозиційності М.В. Фрунзе Е.
Карр використовує дійсні факти полеміки щодо планів утворення та функціонування верхньої палати ЦВК СРСР, критику М.В. Фрунзе позиції Й.В. Сталіна в 1922-1923 pp. й
активну його участь у відстоюванні позиції партійно-державного керівництва УРСР [38].
Радянські дослідники, наприклад С.І. Якубовська, зрозуміло відкидали висновки Е. Карра
щодо опозиційності М.В. Фрунзе стосовно політики Й.В. Сталіна з питань національнодержавного будівництва, але не мали можливості приховати досить самостійну та велику
роль М.В. Фрунзе під час утворення СРСР [29.-С.71-72].
Особливу зацікавленість викликає позиція М.В. Фрунзе з питання будівництва структури ЦВК СРСР й особливо його другої, верхньої палати. На думку М.В. Фрунзе верхня
палата ЦВК СРСР повинна була формуватись не на основі пропорційності кількості населення національних республік, а на паритетних засадах. Він також виступав за те, щоб
всі закони СРСР набували чинність тільки після їх затвердження верхньою палатою ЦВК.
Таким чином, М.В. Фрунзе вважав можливим захистити права «незалежних» радянських республік, які утворили нову федерацію - СРСР - від свавілля або зловживань союзного центру. Вперше цю ідею він сформулював на Першій партійній конференції ОвсяноХолодянського району міста Харкова 3-4 березня 1923 року [39]. Через чотири дні, 8 березня 1923 року, була опублікована в центральній більшовицькій газеті України ґрунтовна та розлога стаття М.В. Фрунзе з цього питання під назвою: «Советская система и двухпалатный ЦИК» [40]. Пропозиції М.В. Фрунзе були підтримані VII конференцією КП(б)У
на початку квітня 1923 року, що свідчило про те, що більшість партійно-державної еліти
УРСР їх поділяла [41]. А вже 11 квітня 1923 року на другій сесії ВУЦВК М.В. Фрунзе
повідомив делегатів, що ЦК РКП(б) висунув ідею створення двохпалатного представництва в ЦВК СРСР. Він казав тоді: «Идея создания второй палаты крупное новшество по
сравнению с тем, что было намечено...» [29.-С.204].
Ідеї М.В. Фрунзе щодо верхньої палати ЦВК СРСР у дещо зміненому, компромісному
вигляді, були підтримані конституційною комісією ЦВК СРСР і ЦК РКП(б) у червні 1923
року. Комісія тоді визнала, що до складу другої палати ЦВК СРСР повинні входити по п'ять
представників від кожної національної республіки, а також по одному представнику від
національних областей. У такому вигляді ця норма увійшла до першої Конституції СРСР
[29. -С.219]. Зрозуміло, що вона давала значну перевагу представникам РРФСР перед представництвом УРСР та інших радянських республік, які створили СРСР. Проте дуже скоро
стало зрозуміло, що це не мало суттєвого значення для умов перебування національних республік у складі СРСР, тому що головні та найважливіші політичні рішення розглядались і
затверджувались не ЦВК і Раднаркомом СРСР, а елітарною групою більшовицьких діячів,
які концентрувались у складі ЦК РКП(б) і його політбюро та оргбюро. Радянський «парламент» став фікцією по суті з моменту свого народження, але він реально існував і виконував
важливу функцію в системі комуністичної влади: слухняно проштамповувати та законодавчо оформляти рішення, затверджені у вищих партійних інстанціях. До речі, М.В. Фрун-зе
ніколи та ніде не заперечував підпорядкованості ЦВК і Раднаркому СРСР рішенням ЦК
партії та його політбюро й оргбюро. Навпаки, він дуже часто публічно підкреслював пріоритет партійних рішень і безумовну необхідність їх виконання.
У зв'язку з тим, що Х.Г. Раковський і М.В. Фрунзе були ключовими фігурами в компартійно-радянській еліті України в 1920-1923 pp., до від'їзду Х.Г. Раковського в Лондон, цікаво зрозуміти характер їхніх особистих взаємовідносин у цей період і різницю в
поглядах на засади утворення СРСР, якщо вони мали місце.
У Х.Г. Раковського та М.В. Фрунзе відразу, тобто вже восени 1920 року, коли Михайло Васильович був призначений командуючим Південним фронтом, склалися добрі стосунки, що згодом переросли в дружбу. Вперше Х.Г. Раковський і М.В. Фрунзе зустрілись та
познайомились у грудні 1919 року, коли Х.Г. Раковський виступав на VII Всеросійському
з'їзді Рад. «Переможець Колчака відразу ж сподобався Раковському своєю скромністю,
витримкою, - пишуть В.М. Волковинський і С.В. Кульчицький, - Ці двоє високоосвічених, культурних, інтелігентних людей мали багато спільного. Їх об'єднувала ідея визволення Бессарабії. Після розгрому Врангеля вони готові були її реалізувати. Гарячі голови
вміло остудив В.І. Ленін. Пліч-о-пліч обидва працювали на Україні, обіймаючи найвищі
посади майже три роки, разом об'їздивши всю республіку, у дискусіях і суперечках обговорювали сучасне та майбутнє радянської України. Про дружбу Раковського та Фрунзе ніхто
з авторів майже 250 книг, присвячених визначному полководцеві, на жаль, з відомих причин, не обмовився й словом» [42.-С. 142-143]. «Я працював з ним протягом трьох років на
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Україні, - згадував про М.В. Фрунзе Х.Г. Раковський, - свідчу перед партією й країною про
його беззавітну відданість справі трудящих, невгамовну роботу, часто із ризиком для життя, рідкісну чесність, скромність, обдарованість і небувалу мужність і разом з тим чуйність
і доброту, що викликали до нього загальну повагу й любов» [42.-С. 143].
Але бували випадки, коли голова Раднаркому не міг стримати свого гніву проти деяких вчинків М.В. Фрунзе. Так, 16 червня 1921 року Х.Г. Раковському стало відомо, що
напередодні, тобто 15 червня, у селі Решетіловка на Полтавщині ледь не загинув М.В.
Фрунзе. Це стало можливим завдяки тому, що командуючий всіма військами Червоної
армії України та Криму вирішив особисто провести розвідку позицій повстанців, що безумовно з його боку було безглуздим кроком. На околиці села на нього та його супровід напали повстанці. Одразу ж був убитий начальник місцевої міліції Маховський, який супроводжував командуючого, але пораненому М.В. Фрунзе вдалося застрілити одного з повстанців і змусити тікати решту. Фрунзе зробив спробу уникнути широкого розголосу цього
випадку та приховати своє поранення. Все це викликало справжню бурю емоцій у голови
Раднаркому. 17 червня 1921 року Х.Г. Раковський збирає термінове засідання уряду УРСР
і пропонує розглянути поведінку М.В. Фрунзе та випадок із пораненням командуючого
біля Решетіловки. Відзначивши відвагу й мужність М.В. Фрунзе, Раднарком УРСР одночасно визнав за необхідне попередити командуючого про необхідність утримуватись від
особистої участі в боях із повстанцями. У затвердженій постанові уряду, яка була направлена М.В. Фрунзе, підкреслювалось: «Висловити подяку тов. Фрунзе за особисте керівництво операціями проти бандитів і визнати недоцільним участь командвійськ УРСР у
дрібних розвідувальних операціях проти бандитів» [42.-С. 147].
У 1921-1922 pp. велика кількість документів Раднаркому УРСР і ЦК КП(б)У підписувались разом Х.Г. Раковським і М.В. Фрунзе. Щоб продемонструвати свою спільну позицію з різних політичних, організаційних й господарчих питань Х.Г. Раковський та М.В.
Фрунзе також разом підписували листи і звернення до ЦК РКП(б) і В. І. Леніна. В очах
членів політбюро ЦК РКП(б) подвійний підпис таких керівників України як Х.Г. Раковський і М.В. Фрунзе мав особливу вагу [42.-С. 172].
У 1922 році Х.Г. Раковський ще користувався величезним авторитетом серед партійно-державного апарату УРСР і верхівки КП(б)У. Беззаперечним був і його авторитет серед рядових партійців в Україні. Але наприкінці 1922 року все більше людей з України
втягувалось в орбіту протистояння Х.Г. Раковського з «трійкою» членів політбюро ЦК
РКП(б) й особисто з Й.В. Сталіним. Підтримка Х.Г. Раковським позиції Л.Д. Троцького в
1922-1923 pp. і перехід М.В. Фрунзе на позиції «трійки» в цей самий період стали справжнім
випробуванням для особистої дружби Х.Г. Раковського та М.В. Фрунзе. Але вони продовжували підтримувати доброзичливі та приязні стосунки. Цього не можна було сказати про
Д.З. Мануїльського, який відкрито демонстрував свою опозиційність до Х.Г. Раковського,
що сприяло формуванню такої ситуації, коли Мануїльський опинився в ізоляції в ЦК та
політбюро ЦК КП(б) і Сталін повинен був рятувати свого прихильника від звільнення з посади першого секретаря ЦК КП(б)У переводом до подальшої роботи в Комінтерні навесні
1923 року. Доброзичливі та приязні стосунки між М.В. Фрунзе та Х.Г. Раковським зміцнювались спільними діями цієї пари політичних діячів у конституційному процесі, що продовжувався. «За пропозицією Християна Георгійовича Фрунзе мав підготувати на VII Всеукраїнську конференцію КП(б)У, що передувала партійному з'їздові, доповідь з національного питання, - пишуть В.М. Волковинський і С.В. Кульчицький, - Вони з Фрунзе включили до опублікованих напередодні конференції тез ЦК КП(б)У з національного питання
деякі положення, від яких свідомо відмовився Сталін у тезах ЦК РКП(б)» [42.-С. 195].
Відсутність в активному політичному процесі в 1923 році В.І. Леніна, креатурами якого
були М.В. Фрунзе і Х.Г. Раковський, створювала дуже складну ситуацію для компартійнорадянської еліти УРСР в її дебатах з партійними олігархами в Москві з приводу підходів і
засад у національно-державному будівництві. Представники верхівок РКП(б) у 1923 році,
за виключенням М.І. Бухаріна, негативно віднеслися до спроб керівництва УРСР відстояти
дійсно федеративні засади існування та розвитку СРСР, домогтись гарантій у конституційному процесі, який тривав, проти свавілля та диктату наркоматів Раднаркому РРФСР. Тому
ще до XII з'їзду РКП(б), який розпочав свою роботу 17 квітня 1923 року, ключові фігури
політичного керівництва УРСР стали об'єктом всебічної «обробки» з боку апарату ЦК
РКП(б), з метою їх відокремлення від позиції та діяльності Х.Г. Раковського. Особлива увага
приділялась М.В. Фрунзе та новому першому секретарю ЦК КП(б)У Е.Й. Квірінгу, який
самим фактом появи на цій посаді був зобов'язаний «трійці» московських вождів. Перед
М.В. Фрунзе була розкрита перспектива військової та політичної кар'єри московського
рівня, тобто в керівних органах новоствореного СРСР, у разі усування від влади Л.Д. Троцького та його прихильників у Реввійськраді. На з'їзді ця «обробка» М.В. Фрунзе та Е.Й.
Квірінга продовжувалась. У своїх виступах представники «трійки» не згадували М.В. Фрун35
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зе та Е.Й. Квірінга, критикуючи позицію ЦК КП(б)У з питань розвитку конституційного
процесу. Одночасно з цим поглибились розбіжності позицій М.В. Фрунзе та Х.Г. Раковського з низки питань майбутньої компетенції Раднаркому СРСР і його наркоматів стосовно
урядів і наркоматів національних республік. Але вирішальну роль все ж таки, на наш погляд, відіграло поглиблення протистояння особисто М.В. Фрунзе та Л.Д. Троцького, який
продовжував очолювати Реввійськраду СРСР, з воєнних і політичних питань (особливо М.В.
Фрунзе роздратувала широкомасштабна чистка керівних кадрів Українського військового
округу, яку розпочали ЦК РКП(б) і Реввійськрада на початку червня 1923 року. Фрунзе
добре розумів, що звільнення «його людей» з керівних посад в окрузі, яким він командував,
без його відома, могло означати тільки те, що генеральний секретар ЦК РКП(б) Й.В. Сталін
і вся «трійка» в цілому давали йому зрозуміти його долю, якщо він не буде активно їх підтримувати. У свою чергу, голова Реввійськради СРСР чисткою в керівництві Українського
військового округу в червні-листопаді 1922 року нагадував М.В. Фрунзе, що він ще міцно
тримає кермо управління Червоною армією, тобто Л.Д. Троцький застерігав М.В. Фрунзе
від подальшого дрейфу в бік «трійки») [8.-С.306-308].
Треба сказати, що в радянські часи була опублікована певна кількість робіт, виступів, листів М.В. Фрунзе, які торкались його військової та політичної діяльності в 19221924 pp. і містили великий обсяг критики на адресу Л.Д. Троцького. Наприклад, у другому томі двотомного видання вибраних творів М.В. Фрунзе, що було опубліковано в «ліберальному» 1957 році, гостра критика поглядів і діяльності Л.Д. Троцького мала місце у
виступі Михайла Васильовича на спеціальній нараді під час XI з'їзду партії: «Основные
военные задачи момента. Доклад и заключительное слово на совещании военных делегатов XI съезда РКП(б)» [43]. Але в публікаціях творів, виступів, листів М.В. Фрунзе в радянський період нашої історії жодного разу не було опубліковано будь-якої критики на
адресу Х.Г. Раковського, хоча він був одним із найважливіших прихильників Л.Д. Троцького в СРСР та УРСР. Таких публікацій просто не могло бути, тому що М.В. Фрунзе ніколи публічно не критикував Х.Г. Раковського за його підтримку Л.Д. Троцького. Добрі
стосунки залишались між М.В. Фрунзе та Х.Г.Раковським у період граничного загострення протистояння Л.Д. Троцького з «трійкою». Треба віддати належне людським якостям М.В. Фрунзе: він продовжував підтримувати особисті стосунки та спілкувався з багатьма своїми друзями, які підтримали в 1923-1924 pp. Л.Д. Троцького. Політичне оточення Й.В. Сталіна це дивувало, а самостійність поглядів і вчинків, в умовах протистояння вождів політбюро ЦК РКП під час хвороби В.І. Леніна та після його смерті, примушувало пильніше спостерігати за поведінкою М.В. Фрунзе [26.-С.629-631].
Тут треба звернути увагу на те, що в сучасній російській історичній літературі підкреслюється роль М.В. Фрунзе та І.С Уншліхта в недопущенні в 1924-1925 pp. військового
заколоту з боку прихильників Л.Д. Троцького в Реввійськраді та армії. Відомо, що М.І.
Муралов та В.О. Антонов-Овсієнко дійсно пропонували використати лояльні до них
військові частини для припинення всевладдя "трійки" з московського політбюро в країні та
партії. Але також відомо, що Л.Д. Троцький не дав своєї згоди на проведення військової
акції проти Г.О. Зінов'єва - Л.Б. Каменева - Й.В. Сталіна та їхніх прихильників. Ю.В.
Ємельянов вважає, що головну роль у 1924-1925 pp. М.В. Фрунзе та І.С. Уншліхт зіграли
в усуненні прихильників із керівництва РСЧА та підготовці відставки самого Л.Д. Троцького з посади голови Реввійськради в січні 1925 року. І з цим можна погодитись [44].
До квітня-травня 1923 року Х.Г. Раковський та М.В. Фрунзе демонстрували досить
злагоджені дії з питання відстоювання інтересів компартійно-радянської еліти України під
час державотворчого й конституційного процесів, пов'язаних із виникненням СРСР. Але
це не означало, що вони мали ідентичні погляди на всі шляхи та підходи до розв'язання
проблем конституційного будівництва СРСР. Найбільше вони розійшлись у поглядах на
місце наркоматів іноземних справ, зовнішньої торгівлі та військових і військово-морських
справ у системі органів влади СРСР та національних республік. Х.Г. Раковський вважав,
що ці наркомати повинні були існувати не тільки в структурі наркоматів Раднаркому СРСР,
але й у структурі наркоматів національних республік, включаючи УРСР. М.В. Фрунзе був
переконаний, що тільки ці три наркомати належать виключно до компетенції союзного рівня
[29.-С.219-220]. Також Х.Г. Раковський виступав проти представників автономних республік та областей у Раді Національностей, тобто у верхній палаті ЦВК СРСР. Він вважав,
що право на представництво в Раді Національностей повинні мати тільки національні радянські республіки, які входили до складу СРСР. М.В. Фрунзе, хоча і виступав за паритетне представництво національних республік у Раді Національностей, але за певних умов допускав входження туди й представників автономних республік та областей [40].
Публічне розмежування позицій Х.Г. Раковського та М.В. Фрунзе вперше відбулось
на четвертій нараді ЦК РКП(б) з відповідальними працівниками національних республік й
областей, яка відбулась 9-12 червня 1923 року в Москві. Ця нарада була скликана в зв'язку
із виявленими розбіжностями точок зору в Конституційній комісії. Від УРСР у роботі нара36
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ди брали участь Х.Г. Раковський, М.В. Фрунзе, Д.З. Мануїльський (який тоді вже був членом ЦК РКП(б) і працював у Москві в Комінтерні), М.О. Скрипник, Г.Ф. Гринько. Нарадою
керував Й.В. Сталін і тому позиції Х.Г. Раковського в національно-державному будівництві
СРСР зазнали організованої та підготовленої апаратом ЦК РКП(б) критики. Така ж критика була спрямована й проти позиції політичної еліти УРСР. Під тиском цієї критики та
попередньо проведеної роботи українська делегація розкололась. Д.З. Мануїльский першим
у своєму виступі на нараді звинуватив Х.Г. Раковського в конфедералізмі. «Він же поставив під сумнів значимість рішень XII з'їзду партії, - пише в одній зі своїх робіт з приводу
виступу на нараді Д.З. Мануїльського вітчизняний дослідник Л.П. Нагорна, - сказавши,
що з'їзд розв'язав національну ситуацію на місцях. Залишимо Кесарю кесареве, говорив
Мануїльський, нехай ЦК РКП(б) веде боротьбу з великоруським шовінізмом, а ми насамперед повинні вести запеклу боротьбу зі своїм націоналізмом» [45]. Д.З. Мануїльському в своєму виступі на нараді дав відсіч Л.Д. Троцький, який заявив: «Не можна більше скомпрометувати резолюцію XII з'їзду, ніж це зробив Мануїльський». Але Дмитра Захаровича Мануїльського, одного з перших вірних сталінців, взяв під свій захист від критики Л. Д. Троцького та Х.Г. Раковського сам Йосип Віссаріонович [46].
У скрутну хвилину, на нараді в Москві, для Х.Г. Раковського його друг М.В. Фрунзе
не прийшов йому на допомогу. Політичні уподобання командуючого Українським військовим округом, члена політбюро ЦК КП(б)У та члена ЦК РКП(б), перспективного політика
і військового діяча переважили в той момент особисту дружбу та притаманну М.В. Фрунзе порядність у стосунках з людьми, особливо однопартійцями з дореволюційним стажем.
Заперечуючи Сталіну в своєму виступі, він говорив, що ЦК КП(б)У і його політбюро не
приймало формулу «СРСР, а не єдина союзна держава», тобто М.В. Фрунзе намагався
ліквідувати сталінську тезу про те, що більшість керівництва УРСР стоїть на позиціях
конфедералізму. Та одночасно з цим, М.В. Фрунзе відмежувався від своєї співучасті в підготовці українського проекту союзного Договору. Він заявив, що був тоді у відрядженні.
X. Г. Раковський був вражений зміною позиції М. В. Фрунзе під час наради, тому що добре
знав активну роль Фрунзе в створенні українського проекту союзного договору [33].
Остаточно Х.Г. Раковський переконався в тому, що М.В. Фрунзе перейшов на бік
«трійки» московських керманичів із політбюро ЦК РКП(б) на пленумі ЦК КП(б)У 20-22
червня 1923 року. На основі фондів політбюро і ЦК КП(б)У, що зберігаються в Центральному державному архіві громадських об'єднань України, вітчизняні дослідники С.В. Кульчицький, В.М. Волковинський, Л.П. Салига відтворили в 90-ті роки минулого століття
об'єктивну картину того, що тоді відбулось. Л.П. Салига пише: «На порядку денному національне питання розглядалося третім пунктом. Раковський доповідав про роботу комісії
пленуму по національному питанню; М.Фрунзе - про роботу наради націоналів; М.Скрипник - про роботу комісії ЦВК Союзу по виробленню союзної конституції. Судячи по стенограмі виступів, важко сказати, що Раковського піддали гострій критиці. Скажімо М.
Фрунзе невиразно заявив, що в практичних питаннях він з Раковським сходиться, але
різні у них підходи, виходять з різних моментів. Скрипник заявив, що в усіх цих питаннях «є теоретична нез'ясованість». Д.З. Мануїльський сутність своєї позиції на цьому
пленумі виклав, коли заявив про свою незгоду в цілому з резолюцією про союзне будівництво, запропонував у ній не говорити про великодержавний централізм. « Наше завдання, - наголосив він, - полягає в тому, щоб відмежуватися від конфедералізму» [47].
Але Х.Г. Раковського вразили не тільки ці виступи на пленумі, серед яких він виділив зміну позиції стосовно нього особисто з боку М.В. Фрунзе. Головне, що його здивувало, це проект резолюції пленуму, складений Е.И. Квірінгом і підтриманий М.В. Фрунзе.
Х.Г. Раковський зрозумів, що проект резолюції пленуму ЦК КП(б)У, підготовлений
першим секретарем Е.Й. Квірінгом таким чином, щоб дати можливість компартійно-радянській еліті УРСР виправдатись перед керівною « трійкою» московських вождів із політбюро
ЦК РКП(б) Г.О. Зінов'єв - Л.Б. Каменев - Й.В. Сталін за ту позицію, яку від її імені репрезентував на московському рівні Х.Г. Раковський. Він зрозумів, що жертвою критики своїх товаришів із політбюро ЦК КП(б)У він став невипадково: М.В. Фрунзе, Г.І. Петровський, М.О.
Скрипник, В.П. Затонський і більшість членів ЦК КП(б)У до середини 1923 року вже повністю переорієнтувались або на Г.О. Зінов'єва або на Й.В. Сталіна. А він, Х.Г. Раковський, з
цими діячами розходився в 1923 році все далі і з усіх питань. «На Пленумі ЦК КП(б)У 20-22
червня 1923 року Мануїльський, Скрипник, Квірінг, Фрунзе і Чубар намагалися виправдатися в очах Сталіна, - пишуть В. Ложкін та Н. Цехмістро, - відмежуватися від українського
проекту. Так, Скрипник заявив, що з проектом не був раніше ознайомлений і висловив свою
незгоду з формулюваннями. Фрунзе почав натякати на розбіжності у поглядах Раковського і
решти членів ЦК КП(б)У. Чубар визнав критику Сталіна справедливою» [33].
Компартійно-радянська еліта України свій шанс виправдатися перед «трійкою» московських більшовицьких вождів використала. Проект резолюції пленуму ЦК КП(б)У від 2037
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22 червня 1922 року, підготовлений Е.Й. Квірінгом, був затверджений. Не були взяті до уваги заперечення X. Г. Раковського по суті та формі проекту резолюції Е.Й. Квірінга [42.-С.201].
У сучасній російській історичній літературі існує дві точки зору з питання: кого особисто підтримував М.В. Фрунзе в 1922-1926 pp. у політичній боротьбі різних елітарних
угруповань більшовицьких керівників - Г.О. Зінов'єва чи Й.В. Сталіна. Л.М. Млечин і
М.О. Зенькович вважають, що М.В. Фрунзе був прихильником або, як тоді казали в елітарному середовищі більшовиків, «людиною» Г.О. Зінов'єва. Їхнім головним аргументом
є той, що саме Г.О. Зінов'єв і Л.Б. Каменев проштовхнули кандидатуру М.В. Фрунзе в
січні 1925 року на посаду керівника Червоної армії, тобто на посаду голови Реввійськради, після звільнення з цієї посади Л.Д. Троцького [48]. Ю.В.Ємельянов, навпаки, у двохтомній біографії Й.В. Сталіна, наводить аргументи та факти, які на його думку переконують у тому, що між Сталіним і Фрунзе не було протиріч і вони підтримували один одного,
реалізуючи «генеральну лінію партії» [49]. Постійно з'являються документи та спогади
учасників подій, які підтверджують або одну, або протилежну точку зору. Проте більшість
свідчень все ж таки схиляють точку зору дослідників до того, що М.В. Фрунзе, особливо в
1922-1924 pp., тобто до того як зайняв посаду голови Реввійськради та став кандидатом у
члени політбюро ЦК РКП(б), був все ж таки більше зорієнтований на підтримку особисто
Г.О. Зінов'єва, як майбутню першу особу більшовицької партії після В.І. Леніна.
У липні 1923 року Г.О. Зінов'єв, М.В. Фрунзе та інші партійні олігархи більшовицької партії разом відпочивали у відпустці в Кисловодську. Там, у Кисловодську, вони, разом відпочиваючи, обговорювали широкий спектр проблем, серед яких особливе місце
посідали питання внутрішньої боротьби в керівництві ЦК РКП(б). Вже тоді влітку 1923
року Г.О. Зінов'єв був занепокоєний зростаючим авторитетом і диктаторськими амбіціями Й.В. Сталіна. М.В. Фрунзе поділяв цю занепокоєність Г.О. Зінов'єва. Останній 30 липня 1923 року писав з цього приводу Л.Б. Каменеву в конфіденційному листі: «...Если
партии суждено пройти через полосу (вероятно, очень короткую) единодержавия Сталина
- пусть будет так. Но прикрывать все эти свинства я, по крайней мере, не намерен. Во всех
платформах говорят о «тройке», считая, что и я в ней имею не последнее значение. На
деле нет никакой тройки, а есть диктатура Сталина. Ильич был тысячу раз прав. Либо
будет найден серьезный выход, либо полоса борьбы неминуема. Ну, для тебя это не ново.
Ты сам не раз говорил то же. Но что меня удивило - так это то, что Ворошилов, Фрунзе и
Серго (Орджоникидзе - М.Ф.) думают почти так же. Напиши, пожалуйста, что ты об этом
думаешь. Отдых все равно испорчен. Вероятно, скоро двинемся в Москву. Твое хладнокровие - прекрасная вещь. Но не до бесчувствия. Право» [50].
На питання про політичну орієнтацію М.В. Фрунзе в 1923-1924 pp. намагався відповісти в своїх спогадах колишній технічний секретар політбюро ЦК РКП(б) та помічник
Й.В. Сталіна в 20-ті роки Борис Бажанов, який пізніше втік за кордон і там опублікував
свої досить цікаві, але не дуже правдиві, мемуари про особливості існування та діяльності
політичної еліти СРСР. Борис Бажанов писав про М.В. Фрунзе: «Старый революционер,
видный командир гражданской войны, Фрунзе был очень способным военным. Человек
очень замкнутый и осторожный, он производил на меня впечатление игрока, который
играет какую-то большую игру, но карт не показывает. На заседаниях Политбюро он говорил очень мало и был целиком занят военными вопросами. Уже в 1924 году, как председатель комиссии ЦК по обследованию состояния Красной Армии, он доложил в Политбюро, что Красная Армия в настоящем своем виде совершенно небоеспособна, представляет
скорее распущенную банду разбойников, чем армию и что ее надо всю распустить. Это и
было проделано, к тому же в чрезвычайном секрете. Оставлены были только кадры - офицерские и унтер-офицерские. И новая армия была создана осенью из призванной крестьянской молодежи. Практически в течение всего 1924 года у СССР не было армии: кажется
Запад этого не знал... Второе глубокое изменение, которое произвел Фрунзе - он добился
упразднения института политических комиссаров в армии: они были заменены помощниками командиров по политической части с функциями политической пропаганды и без
права вмешиваться в командные решения. В 1925 году Фрунзе дополнил все это перемещениями и назначениями, которые привели к тому, что во главе военных округов, корпусов и дивизий оказались хорошие и способные военные, подобранные по принципу их военной квалификации, но не по принципу их коммунистической преданности» [51].
На основі цих та інших фактів Борис Бажанов зробив для себе висновок, що М.В.
Фрунзе можливо готує для себе роль російського Бонапарта, а всі його дії і вчинки в 19231925 pp. були направлені на підготовку нового 18 брюмера, тобто військового перевороту
та захоплення влади. Б. Бажанов пише, що Й.В. Сталін мав аналогічну думку.
Дружина М.І. Бухаріна Ганна Ларіна-Бухаріна в своїх спогадах про 20-ті роки минулого століття наводить дуже характерний епізод, свідком якого вона була особисто, який
свідчить про самостійність та некон'юктурність поведінки М.В. Фрунзе в період гранич38
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ного загострення протистояння між Й.В. Сталіним, «трійкою» з політбюро ЦК РКП(б) з
одного боку та Л. Д. Троцьким і його прихильниками з іншого боку. Ганна Ларіна-Бухаріна розповідає про поведінку Й.В. Сталіна, Л.Д. Троцького та М.В. Фрунзе на трибуні
Мавзолею під час військового параду та демонстрації 7 листопада 1924 року, які стояли
поруч. Ларіна-Бухаріна свідчить, що її вразило те, що впродовж всього часу перебування
на трибуні Мавзолею Л.Д. Троцький і Й.В. Сталін не спілкувались один з одним зовсім,
тоді як М.В. Фрунзе постійно обговорював з Л.Д. Троцьким якісь питання. «Сталин же
стоял рядом с Троцким молча, - пише мемуаристка, - Он то приветствовал рукой демонстрантов, то отходил в глубь трибуны и, заложив руки за спину, шагал взад и вперед, устремляя свой пристальный взгляд на этих двоих. В те дни я не понимала, что политическая карьера Троцкого была на закате, на посту Председателя Реввоенсовета в ближайшее
время заменить его должен был Фрунзе, что и случилось уже в январе 1925 года, а в октябре этого же года Михаил Васильевич скончался» [52].
У нас не викликає сумніву, що в Й.В. Сталіна особистість і політичне майбутнє М.В.
Фрунзе після січня 1925 року викликали турботу. Він зрозумів одразу, який сильний та самостійний керівник став на чолі Червоної армії. Постійне перебування з 1920 року М.В. Фрунзе
в Україні дещо дезорієнтувало московських вождів щодо реальних можливостей і планів цього більшовицького діяча. Це зрозумів не тільки Й.В. Сталін, а й Г.О. Зінов'єв, який активно
сприяв висуванню М.В. Фрунзе на посаду керівника Червоної армії замість Л.Д. Троцького.
Так і залишається ця сторінка політичної біографії М.В. Фрунзе у 1925 році не до кінця вивченою та зрозумілою, тому що як правило всі політичні змови та вбивства не мають документального підтвердження. А змовники завжди вважають за краще мовчати. Але зрозуміло, що
трагічна і для багатьох представників політичної еліти СРСР непередбачувана та переконливо не роз'яснена загибель М.В. Фрунзе в 1925 році була вигідна не тільки Й.В. Сталіну. Появи
«червоного » Бонапарта панічно боявся Г.О. Зінов'єв, про це ж не раз публічно висловлювався
Л.Б. Каменев та інші представники більшовицької еліти 20-х років.
Щоб зрозуміти, якої реальної та великої ваги досяг М.В. Фрунзе в політичній еліті
СРСР на момент фатальної для нього операції в жовтні 1925 року, розпочавши свій
стрімкий шлях до гори партійно-радянської і військової ієрархічної «драбини» зі столиці
УРСР Харкова в 1922 році, треба обов'язково перечитати окремі місця з мемуарів А.І.
Мікояна, які свідчать, що Й.В. Сталін, К.Є. Ворошилов, С.М. Кіров та інші партійні олігархи більшовиків особисто опікувались результатом операції, яку повинні були зробити
М.В. Фрунзе лікарі наприкінці жовтня 1925 року. Той суспільно-громадський резонанс,
який викликала смерть голови Реввійськради та кандидата в члени політбюро ЦК ВКП(б)
тільки підтверджує цей висновок [53].
Не дивлячись на всі розбіжності та протиріччя, особисто з Л.Д. Троцьким, з політичних і військових питань у 1922-1924 pp., М.В. Фрунзе був досить лояльним та коректним
стосовно партійної опозиції й опозиціонерів. Це дратувало не тільки Й.В. Сталіна та М.В.
Молотова. Але М.В. Фрунзе не робив навіть спроб, щоб приховати свою точку зору з цього
питання. «Конечно, оттенки должны быть и будут, - казав М.В. Фрунзе в 1924 році, - У
нас ведь 700000 членов партии, руководящих колоссальнейшей страной, и нельзя требовать чтобы эти 700000 человек по каждому вопросу мыслили одинаково» [54].
Здоровий глузд, який базувався на непересічному життєвому та революційному
досвіді, був притаманний М.В. Фрунзе не тільки в його ставленні до тієї частини політичної еліти СРСР, яка в 1923-1925 pp. перейшла в опозицію до більшості в політбюро ЦК
РКП(б), але й стосовно тих офіцерів і генералів колишньої царської армії, які перейшли
до більшовиків та служили в Червоній армії. Після завершення громадянської війни їхня
доля в СРСР була трагічною, але М.В. Фрунзе намагався зберегти в керівництві Червоною
армією всіх тих, кого знав особисто і кому довіряв. Відомо, наприклад, що М.В. Фрунзе в
березні 1924 року на компрометуючій інформації ОДПУ проти М.М. Тухачевського написав резолюцію: «Партия верила, верит и будет верить т. Тухачевскому» [55].
Цікаву історію, у зв'язку з цим, розповів у своїх мемуарах відомий царський, а потім
більшовицький військовокомандуючий генерал Олексій Олексійович Брусілов. У 1925 році
йому було 72 роки. Він і його дружина мали термінову потребу в лікуванні за кордоном
СРСР, але не мали ні дозволу від влади на виїзд, ні грошей для лікування. О.О. Брусілов
звернувся за допомогою до голови Реввійськради СРСР. М.В. Фрунзе надав всіляку допомогу критично налаштованому до більшовицької влади колишньому царському генералу, виділив йому на закордонну подорож та лікування 1900 золотих карбованців, але попросив здивованого О.О. Бурсілова обов'язково повернутись на Батьківщину. Олексій
Олексійович дав слово офіцера це зробити і своє слово не зганьбив. Він не міг заподіяти
будь-якої шкоди М.В. Фрунзе. Той вразив його своїм розумом і доброзичливістю [56].
Лояльність М.В. Фрунзе до опозиціонерів у середині РКП(б), до «старих» фахівців
царської армії, які перейшли під прапори «червоних», до представників розгубленої та
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затаврованої інтелігенції багато в чому була віддзеркаленням його привабливих людських якостей. Він знав ціну людському життю, вмів із повагою й уважністю поставитись
до проблеми будь-якої пересічної людини, виділявся скромністю та невибагливістю в побуті. Можна тільки здогадуватись про можливу політичну та життєву долю Михайла
Васильовича Фрунзе, адже коли він загинув йому було тільки 40 років. І його дуже поважали партійці в Україні, хоча його авторитет та слава мали всесоюзний вимір.
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ТУРЧЕНКО Г.Ф.

ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ РЕГІОН В ОСТАННІЙ ПЕРІОД

ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (ЛЮТИЙ - КВІТЕНЬ 1918 Р.)
Події Української революції і перша у XX ст. спроба утворення незалежної національної держави перетворилися з початку 90-х pp. в одну з ключових тем вітчизняної історіографії. Але, незважаючи на величезний інтерес сучасних істориків до цих подій, ряд
важливих їх аспектів залишаються ще висвітленими недостатньо. Зокрема, невиправдано мало уваги дослідники приділяють впливу регіонального фактора на хід і наслідки революції. Між тим, цей фактор мав надзвичайно вагоме значення. Особливо яскраво він
проявлявся на Півдні України.
До революції цей регіон мав офіційну назву "Новоросія", що підкреслювало його органічний зв'язок з Великоросією і заперечувало український характер території. Але ця штучна конструкція не відповідала ні національному складу населення, яке було переважно українським, ні історичному минулому регіону. Дмитро Багалій, який присвятив питанням
заселення Півдня спеціальне дослідження, зазначив, що назвою "Новоросія" переслідувалася мета " знищити навіть пам'ять про те, що це суто українська територія" [1. - С.64].
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Після падіння царизму Тимчасовий уряд продовжив щодо Півдня України політику свого самодержавного попередника і за будь-яку ціну старався зберегти свій контроль
над регіоном з його промисловістю, сировинними ресурсами і морськими портами. "Тимчасова інструкція Генеральному Секретаріатові Тимчасового уряду на Україні", прийнята 4 серпня 1917 p., юрисдикцію Центральної Ради над Херсонською, Катеринославською і Таврійською губерніями не визнавала, хоча більшість населення цих губерній (за
виключенням Криму) були українцями і вважали себе саме такими.
Після Жовтневого перевороту в Петрограді Центральна Рада прийняла III Універсал, яким до складу проголошеної Української Народної Республіки включалися і південноукраїнські губернії (без Криму). Над цими губерніями почав установлюватися український суверенітет. Але більшовики, принаймні наприкінці 1917 - на початку 1918 pp.,
у питанні щодо Півдня прагнули продовжити лінію царизму і Тимчасового уряду. Ними
були створені Донецько-Криворізька, Одеська, Херсонська радянські республіки і Радянська республіка Таврида, безпосередньо підпорядковані петроградському більшовицькому
центру. Ці штучні утворення Ленін і його оточення після підписання Брестського миру
пробували використати для збереження своєї влади над регіоном. Але їх спроба провалилася. УНР ще 9 лютого 1918 р. підписала з державами Четвертого союзу свій договір, який
передбачав участь німецьких і австрійських військ у відновленні контролю Центральної
Ради над Україною, у тому числі і над її південними губерніями. Згідно з цим договором
війська Німеччини та Австро-Угорщини повинні були підтримати армію УНР у її боротьбі
з більшовиками на території всіх 9 губерній.
18 лютого 1918 р. німецькі війська перейшли в наступ по всьому фронту від Балтійського моря до Карпат. На Україну було кинуто 20 німецьких та 8 австрійських дивізій.
24 лютого в Одеському напрямку почали просуватися австро-угорські дивізії. 14 березня вони з допомогою окремого легіону галицьких січових стрільців оволоділи Одесою
[2. - С.96]. Після здобуття Одеси австро-німецькі війська розпочали наступ на миколаївському напрямку. 17 березня 1918 р. німецькі війська увійшли в Миколаїв. Просуваючись по Херсонщині, австро-німецькі частини 25 березня зайняли Олешки, а 5 квітня оволоділи Херсоном і продовжували стрімкий наступ на Схід. У квітні 1918 р. Південь України перейшов під контроль Центральної Ради, яка опиралася на німецькі і австроугорські війська. Радянська Росія, підписавши 3 березня 1918 р. Брестський мир, визнала належність південних губерній до Української Народної Республіки.
Якщо попередні періоди Української революції описані достатньо повно, то події від
початку німецького наступу 18 лютого до гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р., - в
історичній літературі висвітлені надзвичайно слабо. Можна назвати лише декілька невеликих статей, в яких описуються деякі аспекти історії цього періоду[3; 4; 5]. Разом з тим,
він досить цікавий, багато у чому повчальний і заслуговує уважнішого аналізу. Адже, посуті, вперше в історії південноукраїнські землі увійшли до складу міжнародно-визнаної
незалежної української держави. Вперше в складних умовах іноземної військової присутності і багатонаціонального середовища регіону українська держава встановила повний
контроль над Півднем України і почала реалізувати тут свою політику.
В запропонованій статті робиться спроба, використовуючи доступні джерела і наукові розвідки попередників, висвітлити особливості цієї політики, зосередивши головну
увагу на питаннях подолання ізольованості Півдня від решти української території, яка
штучно підтримувалася проросійськими силами, інтеграції регіону в загальноукраїнський державно-політичний організм.
Ця інтеграція відбувалася під впливом декількох важливих факторів (політичного,
економічного, етно-національного, соціо-культурного тощо), серед яких у зазначений період провідну роль відігравав політичний. Дана стаття присвячена визначенню значення
саме цього фактора. Почнемо його розгляд з аналізу впливу на інтеграцію Півдня з рештою Наддніпрянської України державної політики уряду УНР.
Вже 6 березня 1918 p., через декілька днів після повернення до Києва (Південь ще
залишався під контролем більшовиків), Українська Центральна рада прийняла закон,
який можна оцінювати як важливий крок у напрямку подолання імперського адміністративно-територіального поділу України, що до певної міри ізолював її Південь від інших
українських територій. Цим законом скасовувався поділ на губернії та повіти і, враховуючи історичні і економіко-географічні реалії, територія УНР розділялася на 32 землі. Три
південні губернії (Катеринославська, Херсонська і Таврійська (без Криму) включалися до
складу таких земель: Помор’є з центром у Миколаєві (колишні частини Одеського,
Анан’ївського, Єлизаветградського та Херсонського повітів Херсонської губернії, сучасна
Миколаївська область); Одеса з околицею (від сучасного обласного центру на сході
до Дністровського лиману на заході і від лінії Березівка-Роздільне на півночі та до
Чорного моря на півдні); Низ з центром у Єлизаветграді (колишні частини
Єлизаветградського,
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Олександрівського повітів Херсонської та Верхньодніпровського повіту Катеринославської губернії, тобто у межах сучасної Кіровоградської області, північного сходу Миколаївщини та невеликої частини північного заходу Дніпропетровщини); Січ з центром у Катеринославі (колишній Катеринославський, частини Верхньодніпровського, Новомосковського, Олександрівського повітів Катеринославської і Херсонського повіту Херсонської
губернії, тепер південний захід сучасної Дніпропетровської і північний захід Запорізької
областей); Запорож'є з центром у Бердянську (колишній Мелітопольський і Бердянський
повіти Таврійської губернії, тепер - південь Запорізької області); Нове Запорож'є з центром у Херсоні (колишні частини Херсонського і Дніпровського повітів Херсонської губернії, сучасна Херсонська і південний схід Миколаївської областей); Азовська земля з
центром у Маріуполі (колишній Маріупольський, Павлоградський і Олександрівський
повіти Катеринославської губернії, південь сучасної Донецької, північ Запорізької та схід
Дніпропетровської областей). Тираспільський і частина Анан'ївського повітів Херсонської губернії були включені до Подністров'я з центром у Могилів-Подільському. Частина
Єлизаветградського повіту Херсонської губернії мала увійти до краю Побуж'є з центром в
Умані [6. -Ф. 1063. -Оп.1. - Спр.6А. - Арк.40-40зв.; 7. -С.16-17].
Цей закон міг принести значні результати, але Українська Центральна Рада готувала його поспіхом, без належної проробки: визначені були лише назви земель і їх орієнтовне розташування. Робота над розробкою нового адміністративного поділу продовжувалася. 29 березня 1918 р. відбулася нарада щодо нового адміністративного поділу України,
яка звернулась до міністра внутрішніх справ з пропозицією створити спеціальну географічну комісію при урядові з географів, економістів, істориків, представників міністерств
внутрішніх, закордонних, військових, земельних справ, освіти, торгу й промисловості для
детального вивчення проблеми і підготовки відповідного законопроекту. Але ця робота не
була завершена і після перевороту 29 квітня 1918 р. гетьман відмовився від земельного і
повернувся до старого губернського поділу.
Значний вплив на процеси інтеграції південноукраїнських земель в кордонах УНР
відігравала політика окупаційного командування військ двох союзних держав - Німеччини і Австро-Угорщини. Однак, цей вплив на зближення Півдня України з рештою її
території був суперечливий, неоднозначний.
29 березня 1918 р. між урядами Німеччини та Австро-Угорщини було підписано офіційну угоду про розподіл сфер впливу в Україні. Катеринославська та Херсонська губернії потрапили до австро-угорської зони. Таврійська губернія з Кримом опинилася у складі німецької
зони. Угодою передбачалося також, що в тих районах австро-угорської зони, де жили німецькі
колоністи мали знаходитися німецькі військові частини. При цьому в Миколаєві встановлювалося німецьке командування, а в Маріуполі - австро-угорське [8. - С.310].
За цією ж угодою під контроль німецької армії переходив залізничний і водний
транспорт на всій захопленій території. Австро-угорському командуванню надавалося
право призначати свого представника на посаду заступника німецького керівника транспортної адміністрації. Передбачалося спільне управління вугільними і рудними районами південноукраїнських губерній.
Німецькі війська на Україні спочатку очолював генерал Лінзінген, а з кінця березня
- фельдмаршал Ейхгорн. Після вбивства Ейхгорна лівими есерами влітку 1918 р. його
місце зайняв генерал Кірбах. Головний штаб німецьких військ перебував у Києві. Австроугорською армією командував фельдмаршал Бем-Єрмолі. У червні його змінив генерал
Краус. Головний штаб австро-угорських військ був у Одесі.
Поява іноземних військових частин призвела до змін у місцевих органах влади. Поряд з цивільною владою у губерніях і повітах, яку уособлювали губернські і повітові комісари, з'являлась військова влада на чолі з головними губернськими комендантами та повітовими комендантами. У спільному наказі про це міністерств військових і внутрішніх справ
підкреслювалось, що нова влада утворюється тимчасово для боротьби з анархією і охорони
майна військових частин у місцевостях, оголошених на військовому або обложному стані.
Призначались нові посадові особи військовим міністром, йому безпосередньо підпорядковувалися і функціонували поряд з губернськими і повітовими комісарами. Але коменданти володіли більшою частиною повноважень і наділялись навіть правом робити
розпорядження у сфері цивільній, якщо вважали, що ситуація загрожує громадському
спокою. У справах військових комендант був цілковито незалежним від цивільної влади.
Йому підпорядковувалися всі озброєні тимчасові чи постійні формування, крім народної
і залізничної міліції. Комендант міг формувати нові військові частини кількістю до 100
чоловік, переформовувати вже існуючі, створювати у випадках надзвичайного характеру
революційні військові суди. При виконанні комендантами своїх обов'язків ніякі військові,
державні і громадські органи, крім прямих начальників комендантів, не мали права втручатися в їх компетенцію і давати вказівки. Права повітових комендантів мали ще й коменданти залізничних станцій Києва, Одеси і Харкова [9. - С.116-117].
43

44

Свої повноваження союзне командування використовувало у власних інтересах, нерідко не враховуючи національні потреби більшості. Але ігнорувати їх воно не могло. Зокрема, німецькі генерали не заперечували проти дій місцевої української влади щодо проведення загальноукраїнської політики на Півдні.
Після відновлення суверенітету Української Центральної Ради в південному регіоні
першочерговим завданням стала організація нової влади. Повернення української влади
в Одесі схвально сприйняло населення міста. Так, 15 березня все духовенство міста провело молебень з приводу приходу до міста української адміністрації. У місті були підняті
українські прапори. 14 березня 1918 р. була створена Одеська Українська рада на чолі з
Пшонником [3. - С.155; 10]. За рекомендаціями українських соціалістичних партій і
організацій було обрано 56 членів ради, які зі свого складу повинні були висунути комісарів у справах міста. До складу ради увійшли представники українських політичних
партій УСДРП, УПСР, товариства "Просвіта", рад військових та селянських депутатів,
профспілок. Український прапор було піднято і над Воронцовським палацом, де проводила свої засідання Одеська українська рада.
Головним Комісаром Української Народної Республіки в Одесі залишився В.Чехівський. Українським комендантом міста став полковник А.Зєнкевич [11]. У
місцевій пресі зазначалося, що можливим було призначення П.Скоропадського на
посаду генерал-губернатора області або обласного комісара [11]. Це підтверджує стратегічне значення Одеси в планах керівників УНР.
Органи української влади відігравали важливу роль в період після вступу до міста
українських та австро-угорських військ. Вони розпочали плідну роботу по нормалізації
життя у місті після проведення більшовицьких експериментів. Ідейним центром українських кіл в Одесі залишалась "Українська Хата", яка згуртувала тих представників українського руху, які за радянської влади перебували у підпіллі.
В результаті переговорів між австро-угорським командуванням та українською владою в Одесі щодо статусу міста прийшли до такої угоди: вважати Одесу не "вільним містом"
на Україні, про що ставилося питання в 1917 р. місцевими прихильниками російських
впливів (російськими меншовиками, есерами, кадетами і, почасти, навіть більшовиками), а містом самостійної Української Народної Республіки. Окупаційна влада без вагань
пішла на це, хоча німецький генерал Г.Кірбах у своєму звіті 30 березня 1918 р. писав, що
Одеса є космополітичним містом, в якому українці становлять не більше 10% населення і
що українська мова в Одесі не є розмовною [12. - Ф.57. - Оп.2. - Спр.223. - Арк.53].
15 лютого 1918 р. на засіданні Ради Міністрів Української Народної Республіки було
прийняте рішення про призначення Головним комісаром при німецькому головному штабі
С Комірного [6. -Ф.1064. -Оп.1. -Спр.5. -Арк.26]. С.Комірний, за освітою юрист, працював головою земської управи в Київській губернії і почесним мировим суддею. До січневих
подій 1918 р. був на військовій службі в Одесі, командував батареєю в українських військах.
18 березня 1918 р. С.Комірний прибув в Одесу Він очолив створений Центральною Радою новий орган влади - Головний Краєвий Комісаріат Херсонської, Катеринославської і Таврійської губерній. Головний комісар Херсонської, Катеринославської і Таврійської губерній
С.Комірний отримав від влади надзвичайні повноваження. Він став єдиним представником
цивільної центральної влади, замінивши українські ради. При Краевому Комісаріаті було
створено систему управління з різними відділами. Замість колишніх комісарів української
ради розпорядження С.Комірного виконували завідуючі відділами. Було створено 13 відділів:
земельний, освіти, фінансів, шляхів, військовий, цивільний, юстиції, торгівлі, залізниць,
промисловості, продовольства, морський, національних справ. До роботи в новоутворених
відділах залучалися відомі діячі українського національного руху Херсонщини. Серед них В.Чехівський, О.Рощахівський. В.Змієнко, І.Караванський, І. Липа та інші.
С.Комірному підпорядковувалися всі державні та громадські заклади Херсонської, Катеринославської та Таврійської губерній [3. - С.156; 13]. У інтерв'ю місцевій
пресі С.Комірний заявив, що в своїй діяльності він буде "захищати інтереси Української Народної Республіки" [14].
Тоді ж відбулася нарада представників австро-угорського командування на чолі з фельдмаршалом фон Ессером і комендантом німецької частини міста полковником фон Фотелем та
делегацією українських комісарів, яку очолив В.Чехівський. На нараді союзницьке командування висувало ряд питань серед яких - про українізацію міста, надання Краевому комісаріату
права розпуску організацій, діяльність яких суперечила основам української державності [14].
С.Комірний провів зустрічі з представниками земств та органів міського самоврядування, де він запевнив, що не буде проводиться політика заборони або зміни функції органів
місцевого самоврядування [15]. Однак місцеві громадські політичні кола далеко не однозначно сприйняли створення Головного крайового комісаріату. Компетенція С.Комірно44
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го була близькою, а часто і співпадала з компетенцією органів одеського міського самоуправління, вплив українських національних партій в якому був незначний. Це викликало
значне незадоволення зі сторони міської думи. Одеська дума виступала або за повну ліквідацію Крайового комісаріату, або за розподіл функцій між міським самоуправлінням і урядовими установами, або за вибори нового Головного Крайового комісаріату [3. - С.157;
14]. Проти нового органу влади виступала і Миколаївська міська дума, яка закликала
| громадян не приймати участь в інших органах самоуправління.
Судячи з усього, Головний крайовий комісар змушений був враховувати антиукраїнські настрої, які були поширені серед частини міського населення Півдня. Але ця обставина поставила в опозицію до нього і деяких українських діячів регіону. Вони неодноразово надсилали делегації і телеграми в Київ з проханнями та вимогами замінити Головного
комісара. С.Комірному вони закидали те, що він не належав до жодної з соціалістичних
партій й не проводив курс на більш інтенсивну українізацію краю. Вони навіть пропонували своїх кандидатів на цю посаду. Цими кандидатами були - О.Темницький (від УСДРП) та
О.Рощахівський (від УПСР) [16]. Часті відрядження С.Комірного до Києва сприймалися в
українських соціалістичних колах Одеси як ознака швидкої його відставки.
Таким чином, вищим адміністративним органом влади краю залишався Головний
Крайовий Комісаріат на чолі з комісаром як вищою посадовою особою. В тих умовах зосередження влади над всім південноукраїнським регіоном, де українська влада знаходилася
у стадії становлення мало сенс. Рішення про скасування посади Головного крайового комісара Херсонщини, Катеринославщини і Таврії, який координував дії місцевого керівництва губерній, було прийняте у травні 1918 p., вже після гетьманського перевороту [17].
Представники іноземного командування, згідно домовленості з українською владою,
не повинні були втручатися у внутрішнє життя та управління України. Однак на ділі ця
домовленість порушувалася. Як зазначав в своїх «Спогадах» П.Скоропадський, «німці та
австрійці внесли новий елемент плутанини. В той час як австрійці в своєму районі на півдні
України майже зразу зайнялися впровадженням порядку надзвичайно суворими засобами, німці внутрішнього життя країни майже не торкалися, а брали все, що їм було потрібно, не рахуючись з тодішнім українським урядом» [18. - С.124]. У Херсоні австрійська військова влада винесла 12 смертних вироків. Слідча комісія Центральної Ради клопотала перед австрійцями про скасування цих вироків, звертаючи увагу на те, що на Україні суд повинен здійснюватись українською судовою владою [19. - С.347].
Але найбільшою небезпекою для майбутнього регіону, як невід'ємної частини України, були плани деяких лідерів німецькомовної національної меншини Півдня використати прихід сюди німецьких військ у своїх інтересах.
Як відомо, III Універсалом Центральної Ради національні меншини в Україні отримали всі громадянські права, у тому числі й право самоврядування у межах свого проживання. Надії німецької національної меншини на реалізацію цих прав посилилися з приходом на Південь України німецьких та австро-угорських військ. У середовищі німецьких колоністів почали виникати проекти, пов'язані із зміною статусу колоній, посилення
зв'язків з історичною батьківщиною.
Цим питанням цікавився історик з Геттінгена (ФРН) Альфред Айсфельд, який присвятив його вивченню спеціальні статті. За даними А.Айсфельда, автором одного з проектів влаштування німецьких поселень був пастор Вінклер, якого обрали представником
колоній Півдня в Головному комітеті в Петербурзі. В кінці лютого 1918 р. Вінклер розробив план створення колонії Крим-Таврія. До складу цієї колони повинні були увійти населені пункти Ізмаїльського, Аккерманського та Бендерського повітів, на території яких у
той час перебували румунські війська, а також Одеського, Тираспільського та південної
частини Анан'ївського повітів Херсонської губернії, де перебували австро-угорські війська.
На думку автора проекту, Крим також міг стати частиною цієї великої колонії, оскільки
кримські татари у воєнні роки не приховували своїх про німецьких настроїв. Вінклер вважав, що на територію цієї колонії слід було переселити колоністів і з інших регіонів колишньої Російської імперії, бо тільки за умови компактного проживання підконтрольних Німеччині земель, колоністи могли отримати гарантії безпеки [20. - С.130].
Вінклер ознайомив з своїм планом Міністерство іноземних справ та верховне командування Німеччини і прагнув переконати їх в життєвій необхідності і перспективності свого плану.
Німцями-колоністами південноукраїнського регіону було підготовлено й інший проект щодо майбутнього статусу колоній. Представники Одеського ЦК Союзу німецьких
колоністів в Україні подали на розгляд командування германо-австрійських військ в Одесі
23 березня 1918 р. меморандум, який містив концепцію створення автономії в межах української держави в існуючих містах компактного поселення. Спираючись на III Універсал Центральної Ради, Одеський ЦК вважав за необхідне:
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- реалізувати принцип національно-персональної автономії, поширити це право і
на німців, причому існуючі зараз більшовицькі земельні комітети й селянські совєти
позбавити компетенції щодо колоністів;
- створити секретаріат з німецьких питань при Центральній Раді з правом висувати
кандидатів для роботи в секретаріаті органами Союзу німецьких колоністів; негайно створити комісаріат з німецьких питань при Надзвичайному Комісаріаті Центральної Ради в м. 0десі для губерній, що підвідомчі цьому органу. Право висувати кандидатів на посаду Комісара з німецьких питань повинно надаватися органам Союзу колоністів України [21. - С.236].
Таким чином, концепція Одеського ЦК, що активно обговорювалася ще в 1917
р., відрізнялася від планів Вінклера перш за все тим, що мова йшла не про створення
німецького анклаву на території України - колонії Крим-Таврія, а про автономію в
місцях компактного проживання німців у складі української держави.
Обидві концепції мали своїх прихильників як серед колоністів, так і серед чиновників,
офіцерства та найвищих чинів у керівництві держави і армії Німеччини. Вінклер розгорнув
бурхливу діяльність з популяризації свого проекту. Він ознайомив з своїм планом начальника штабу Східного фронту генерала Гофмана. 10 квітня за його ініціативи відбувся конгрес, в
якому взяло участь біля 700 делегатів з Херсонської губернії та Бессарабії. Делегати прийняли резолюцію в якій просили імператора Німеччини надати їм німецьке громадянство. Для
регіонів компактного проживання колоністів вони просили надати військову охорону. Можливим розглядався варіант переселення в Німеччину, якщо перебування в Україні виявиться
вже неможливим. Учасники конгресу після дискусії прийняли такі рішення:
1. Не приймати громадянство України.
2. Обрати Раду довірених осіб для повного вивчення питання громадянства і підго
товки повернення німецьких колоністів у Німеччину.
3. Доручити Раді довірених осіб докласти всіх зусиль для захисту життя та майна
колоністів [21. - С.237].
Весною та влітку 1918 р. відбулося обговорення проектів на конференціях і в інших
містах регіону. Так, Вінклер отримав підтримку на конгресі делегатів Криму 8 травня та
на конгресі делегатів Таврійської, Катеринославської, Харківської та Області війська
Донського 14 травня у Пришибі. У повідомленні про ці події Міністерству іноземних справ
у Берліні, яке підготував німецький посол у Києві, зазначалося: «Внаслідок агітації
Вінклера у багатьох колоністів склалося враження, що населені ними регіони України та
Криму вже скоро будуть приєднані до Германського Рейху».
Конференція представників католицьких колоній, що відбулася 24 травня 1918 р. в Одесі,
навпаки підтримала іншу концепцію. Проект, висунутий Одеським ЦК Союзу німецьких колоністів в Україні знаходив на цей час підтримку у посла Німеччини в Києві [20. - С. 131].
Спроби вирішити питання, пов'язані з майбутнім німецьких колоній, продовжувалися і
після приходу до влади Павла Скоропадського. Але, в цілому, влітку 1918 р. уряд і командування Німеччини визначилися щодо колоністів Півдня. Було вирішено не підтримувати план
Вінклера й рекомендувати німцям Півдня шукати взаєморозуміння з місцевою українською
владою, добиватися її підтримки. Напевне, цей висновок було зроблено після ретельного аналізу становища на Півдні і можливих негативних наслідків утворення тут німецького державного анклаву в українському селянському оточенні. Це рішення можна розглядати як великий
успіх українства Півдня, хоча його представники ніякої участі в переговорах не брали.
Таким чином, навіть фрагментарний аналіз впливу політичного фактору (не беручи
до уваги економічний, етно-національний та соціо-культурний), свідчить, що останній
період діяльності Центральної Ради (лютий-квітень 1918 р.) ознаменувався посиленням
українського впливу у південному регіоні, визнанням українського характеру Півдня не
лише в регіоні, але й на міжнародній арені.
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КУЗМЕНКО В.В.

ДОСТОЙНИЙ ПРОДОВЖУВАЧ СПРАВИ ВЧИТЕЛЯ
"Археолог Божою милістю", - так колись сказав академік Д.І. Яворницький про
Бодянського Олександра Всеволодовича (1916 - 1992р.p.). Більш як за півстоліття ця людина обійшла вздовж і впоперек придніпровську землю, зробивши на ній тисячі відкриттів,
що золотими літерами ввійшли в українську археологічну науку.
О.В. Бодянський - виходець з відомого українського роду. По батьківській лінії він
пращур визначного історика й етнографа Йосипа Бодянського, з яким приятелював М.В.
Гоголь. Йосип Бодянський мав нерідного брата Іллю Бодянського, отця протоієрея, про
якого писав Т.Г. Шевченко в повісті "Музика". Ілля Бодянський був батьком Павла Бодянського, історика й етнографа, прилуцького збирача старожитностей, редактора "Полтавских губернских ведомостей".
Батько Сашка, Всеволод Костянтинович, походив з дворян; мати, Ганна Родіонівна - селянка.
Цікавитись археологією Сашко почав років з 12. Жив він тоді на Верхній Хортиці, в
селі Петрополь, на Запоріжжі. Там же і почав збирати череп'я, уламки, вістря, камінці. У
1929 році поблизу села вів розкопки професор Д.І. Яворницький. Постать відомого історика, ніби магнітом притягувала хлопця, але він тоді не наважився познайомитися з вченим. У 1931 році краєзнавець Мартенс організував у селі виставку археологічних знахідок, відкритих в запорізькому краї. Сашко пропадав на цій виставці з ранку до ночі. Дуже
рано Олександр зрозумів, що земля - та сама книга, треба тільки її розгорнути і прочитати. Став хлопець уважніше ставитись до навколишньої природи, до різних незвичних речей, поруч з якими ще вчора проходив, не озираючись.
Через деякий час горище рідної хати уже гнулося від різноманітних знахідок. І тоді
Сашко відібрав частину горшків, кремнів, вістрів і відправив до Дніпропетровського музею. Працівники музею подякували йому у листі. Але хлопцю хотілося, щоб його працю
оцінив особисто Д.І. Яворницький. І він став шукати зустрічі з відомим істориком. Спочатку писав Д.І. Яворницькому листи. А в 1934 році поїхав до Дніпропетровська Знайти
будинок Д. Яворницького було нескладно, його добре знали і любили в місті. Професор
кожному приділяв увагу, з кожним знаходив спільну мову. Вчений та його дружина люб'язно зустріли хлопця. Ця зустріч визначила життєвий шлях О. Бодянського, який відтепер назавжди пов'язав свою долю з вивченням рідного краю.
Д.І. Яворницький радів кожній знахідці, яку йому приносив Олександр. Професор у
той час працював над складанням українського словника і попросив хлопця, щоб він записував і повідомляв про почуте ним невідоме слово чи приказку. І Сашко старався, як
міг. Словник професора поповнився такими крилатими висловами: "Смерть і родини не
ждуть години", "Поки бога змалюєш, чорта з'їси", "А у нас грошей - як на жабі пір'я"
тощо. На жаль, цей словник під час Великої Вітчизняної війни було втрачено.
Величезна різниця у віці (більше шістдесяти років) не стала на заваді. Д.І. Яворницький і
0. Бодянський сподобались один одному з першого погляду, вони розуміли один одного з
першого слова і стали друзями на все життя. У листах Дмитро Іванович називав Олександра "дорогий синку", "дорогий синашу", "брат по душі". На знак особливої довіри у 1940
р. Д. Яворницький подарував Сашкові свій знаменитий клевець - дубовий ціпок, найперший супутник археолога. Один кінець клевця був загострений, на ньому знаходився брон47
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зовий насад, а на іншому кінці - ніби молоток і невеличка кирка. На руків'ї ціпка були
літери "Д.I.E." (Дмитро Іванович Еворницький) і дві дати - "1904р." ( коли виготовлено
ціпок) і "1680р." (рік смерті Івана Сірка). Олександр Всеволодович ніколи не розлучався з
цим подарунком, завжди брав на розкопки.
Дмитро Іванович неодноразово заявляв, що не уявляє собі кращого наступника, аніж
О. Бодянський. Він добився, щоб юнакові дали дозвіл на розкопки, і перші кургани Сашко Бодянський копав за п'ять кілометрів від рідного Петрополя.
О.В. Бодянський вищої освіти не отримав. У 1946 р., після демобілізації із армії, він
вступив на історичний факультет Дніпропетровського університету. Але радості від того,
що став студентом, не відчув. На лекціях, між чотирма стінами, він ніби переставав існувати. Відчував себе вільною людиною лише на березі Дніпра та на степових просторах.
Пізніше Олександр Всеволодович згадував, як одного разу вийшов на перерву, пішов за
місто, і до аудиторії більше не повернувся.
Цей факт із біографії О. Бодянського допомагає краще збагнути сутність цієї дивовижної людини. Він, звичайно, відчував потребу у вищій освіті, але хотів оволодівати знаннями сам. Вивчати те, чого бажав розум, прагнути того, до чого лежала душа.
О. Бодянський був незвичайним, унікальним "розвідником" археологічних пам'яток. Земля не кожному дарує свої таємниці, далеко не з кожним вона відверта. З Олександром Всеволодовичем земля розмовляла сотнями мов і говірок. Землю бачив, як ніхто.
Знахідки йому траплялись там, де інші, окрім каміння, нічого не помічали. Досліджував
край пішки. Взимку по льоду на ковзанах. Коли провалювався, то рятував себе сам. Там
же, на березі річки, розкладав багаття, сушився і йшов далі. І ні разу не хворів.
Своїми дбайливими руками ідеально зачищав розкопки, поглядом, очима обіймав кожну піщинку. Так бачити й розуміти землю, як бачив і розумів її О. Бодянський, мало хто вміє
з сучасних археологів. На узбережжі Дніпра, а особливо в районах гнилих водосховищ та в
степу, Олександр Всеволодович виявив сотні археологічних об'єктів: поселення, городища,
стоянки, окремі поховання та цілі комплекси поховань. Матеріали, зібрані дослідником, лягли
в основу багатьох кандидатських та докторських дисертацій. Допитливий погляд О. Бодянського проникав у різні періоди історії людства: мустьєрська епоха (понад 40 тис. років тому),
мезолітична (12 тис. років тому), неоліт, енеоліт, епоха бронзи, скіфи, сармати, черняхівська
культура, хазари, печеніги, Київська Русь, половці, запорізьке козацтво.
О. Бодянський - першовідкривач пам'яток, які стали хрестоматійними і увійшли до всіх
підручників і довідників з археології: мустьєрська стоянка біля скелі Орел, Лисогірський неолітичний могильник, енеолітичний могильник поблизу с Петро- Свистунового, Капулівський
енеолітичний могильник, могильник черняхівської культури поблизу с. Військового та ін.
У фондах Інституту археології НАН України зберігаються його звіти, починаючи з 1946
р. О. Бодянський - автор близько 40 розвідок, заміток, повідомлень, статей з археології і стародавньої історії. Він зібрав і передав до Запорізького обласного краєзнавчого музею, Дніпропетровського історичного музею, Історико-культурного заповідника на о. Хортиця, Інституту археології НАН України (фонд №3) колекції предметів різних епох і культур. Серед них
можна виділити: кремінь з палеолітичної стоянки на якому зображено голову коня, глек
доби пізньої бронзи, грецькі амфори з таврами, срібла фібула, срібні римські динари II ст. н.
є., чорна гранітна сокира катакомбної культури, молотобійна булава з рогу оленя (ямна культура), чаша з культовим зображенням сонця, залізний наральник черняхівської культури,
корчажка, бойова сокира доби Київської Русі, козацькі кресала XVIII ст. та ін.
Обстежуючи берег біля села Військового (Солонянський район Дніпропетровської
обл.), О. Бодянський виявив черняхівський могильник III-IV ст. н. є. Там було багато
уламків лощеного кружального посуду. З 1110 шматків О. Бодянський виклеїв 20 посудин (див. мал. № 1). На одному горщику (див. мал №2) археолог знайшов знаки, які було
нанесено на посуд ще до його обпалення. О. Бодянський доводив, що це загадкові літописи "черти і резі". Декілька років вчений працював над розшифровуванням черняхівського "письма". Але однодумців з цього питання у нього було дуже мало.
Дехто називав Олександра Всеволодовича диваком, навіть дозволяв собі потай
підсміюватися над ним. Ще б пак, все життя провів у степу, на розкопках, мало часу був зі
своєю сім'єю: дружиною, та двома синами.
А чого власне досяг? З 1946 p.p. - старший лаборант Інституту археології НАН України, з 1977 по 1992 p.p. - співробітник Запорізького обласного краєзнавчого музею. За
кандидатську дисертацію навіть не сідав. У нього просто не було для цього часу. Надто
вже чітко усвідомлював О.В. Бодянський свою роль у цьому світі.
Життєвий шлях Олександра Всеволодовича - яскравий приклад самовідданості й
любові до науки. Незважаючи на матеріальні труднощі, негаразди, непорозуміння з чиновниками від науки О. Бодянського ніколи не бачили ні злим, ані роздратованим, він не відав,
що таке заздрість. Він приклад людини, яка не боїться віддавати людям більше, ніж має від
них. Щастя О. Бодянського полягало в пізнанні нового, в безкорисливому служінні науці.
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БОБКО Т.Г.
РУЙНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЧОРНОГО ДУХОВЕНСТВА В 20-30-Х PP. XX СТ.
Духовні аспекти української історії викликають дедалі більшу зацікавленість громадськості та наукових кіл. Посиленню уваги дослідників до церковної проблематики
сприяє активізація сучасних релігійних процесів та зміни в методології історичної науки, що проявилися у підвищеному інтересі до різноманітних форм духовного життя.
Можемо стверджувати про очевидні успіхи і у відтворенні церковного життя 20-30х pp. XX ст., яке за своєю насиченістю має багато аналогів з сучасними церковними процесами. Проте низка проблем церковної історії 20-30-х pp. XX ст. потребує всебічного і
глибокого дослідження. Серед них - і питання становища чернецтва.
Необхідно відзначити, що певні зрушення в об'єктивному висвітленні цього питання здійснені як на всеукраїнському рівні (Е. Слободянюк, В. Пащенко, О. Нестуля) так і
на регіональному (Ю. Мариновський, О. Крайня, Ю. Карманов). Однак, історики акцентували увагу, передусім, на розгляді державної політики закриття монастирів. Поза об'єктом дослідження залишилося сповнене трагізмом життя чернецтва. Тому використовуючи широкий комплекс архівних джерел та історіографічні здобутки спробуємо визначити ступінь впливу радянської модернізації на чернече життя, з'ясувати місце чорного
духовенства в ієрархії українських церков та суспільстві.
Для кращого розуміння змін в традиційному житті чернецтва в 20-30-х pp. варто
згадати, що в Україні станом на 1914 р. діяло 105 монастирів, з них 56 чоловічих та 49
жіночих, де проживало 4367 ченців і черниць, 6222 послушників і послушниць [1.-С.237].
Найбільше монастирів було зосереджено у Київській та Чернігівській єпархіях. В 1917 р.
тільки в Київській єпархії нараховувалося 23 монастирі [2.-С.52]. На Поділлі діяло 12
монастирів, на Одещині -11, Харківщині - 10, на Полтавщині та Волині - 8, Катеринославщині та Херсонщині - 4, на Донеччині - 2 [3.-С.105; 60-65].
В роки революції ворогуючі сили монастирі грабували, а чернецтво зазнавало всіляких утисків. З цього приводу благочинний монастирів Черкащини ігумен Іоаникій у 1921
р. писав: "В період революційного часу всі підвідомчі мені монастирі багато разів зазнавали розбійницьких нападів" [4.-С.8-12].
В описі Медведівського монастиря зазначено: "Живий і мертвий капітал монастиря розграбовано" [4.-С.8].
В 1918 - 1919 pp. чернецтво залишало монастирі у зв'язку з їх пограбуванням та
служило в релігійних громадах [4.-С.8-12]. Однак, на службу до парафій в той час переходили одиниці. Монастирі масово не закривалися. Радянська влада дозволила ченцям створювати трудові артілі. В умовах економічної кризи з метою раціонального використання
монастирського майна влада віддала його в оренду насельникам монастиря, які були найкраще обізнані з господарством обителі. На перший час це сприяло стабілізації чернечого
життя. В 1919р. на пропозицію виконуючого обов'язки намісника Києво-Печерської Лаври
архімандрита Климента з лаврської братії була створена "Києво-Лаврська сільсько-господарська та реміснича трудова громада". За даними на грудень 1920 р. в громаді нараховувалося 1021 чоловік, з них 573 ченців, 316 послушників, 132 робітники [5.-С.245].
21 червня 1919 р. мешканці Ржищевського Спасо-Преображенського чоловічого
монастиря зареєстрували статут сільськогосподарської та ремісничої артілі "Суспільна
праця"[6.-Ф.170.-Оп.1.-Спр.277.-Арк.13].
В тому ж році ігумен Свято-Онуфрієвського монастиря на Черкащині організував
трудове братство [7. -С. 29].
В Луганському окрузі черниці монастиря "Всех скорбящих радость" організували
"колектив жіночої праці". Ще одна громада на Луганщині була заснована в Роздобарівському жіночому монастирі [8.-С.8,10].
Право артілі на користування монастирським майном, землею надавалося після реєстрації статуту в повітовому, волосному земельних відділах та в губернському кооперативному відділі. Землю наділяли по трудовій нормі на кожного члена громади.
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Кількість членів в артілі не обмежувалася. Кожний бажаючий вступити в трудову
громаду сплачував внесок. В громадах ченці користувалися активним виборчим правом.
Артілі заборонялося використовувати найману працю. Праця сторонніх осіб могла
використовуватися, по-перше, лише у випадках виконання робіт, які потребують спеціальних знань. По-друге, як виключення у тих випадках, коли нестача робочих рук загрожує втратою урожаю. По-третє, в разі стихійного лиха, масових захворювань членів
громади або робочої худоби [5.-С.244].
Скористатися в повній мірі прибутками з обробки монастирських земель та підтримати життя на попередньому рівні чернецтву не вдалося. Не дивлячись на укладення договору про користування монастирським майном, влада знаходила будь-які приводи для
пограбування артілей. Саме так вона поставилася до артілі в Києво-Печерській Лаврі. На
початку весни 1919 р. представник Київського земельного відділу у "Лаврських економіях" для того, щоб сповна використати важливий для посівних робіт весняний час, дозволив членам лаврської трудової громади працювати на колишніх монастирських ґрунтах.
При цьому він запевнив, що приведені до ладу землі залишаться в користуванні тієї ж
громади, а тим часом виклопотав дозвіл виконкому на утворення комунального господарства на основі лаврських городів, садів і пасік у Китаєво-Голосіївській дачі. Врешті коли
до земельного відділу було надано зареєстрованого статуту трудової громади, їй відмовили в угіддях на підставі створення комунального господарства. Уповноважений від артілі
клопотався перед владними структурами про повернення коштів, витрачених на обробку
землі. Але радянські установи в компенсації відмовили. Ченцям тільки було запропоновано працювати за жалюгідну пайку в згаданому комунальному господарстві КитаєвоГолосіївської дачі [5.-С.246-247].
В 1921 р. Ржищевський радгосп конфіскував весь зібраний членами артілі СпасоПреображенського монастиря врожай. В проханні членів артілі надати посівний матеріал
волревком відмовив та пригрозив відібрати землю [6.-Ф.170.-Оп. 1.-Спр.282.-Арк.1, ЗО].
Однак, економічні утиски 1920-1921 pp. ще не мали настільки масштабного руйнівного впливу на життя чернецтва, як наступ на монастирі в подальші роки.
В 1922 р. виконавчі комітети на місцях, керуючись вказівками з центру, прийняли
рішення про закриття монастирів. Так, Харківська губернська комісія по відокремленню
церкви від держави та президія губвиконкому 31 жовтня 1922 р. постановили закрити всі
монастирі в межах губернії. Ченці повинні були перейти в Ряснянський монастир, а черниці - в Фомовський. Виселені ченці та черниці мали право з собою взяти тільки взуття та
одежу. Приміщення монастирів підпадало під юрисдикцію відділів соціального забезпечення [9.-Ф.5.-Оп.2.-Спр.243.-Арк.бЗ].
Для втілення в життя цих директив влада знаходила будь-які приводи. В 1923 р.
ДПУ закрило Пантелемонівський чоловічий монастир, розташований в 15 сажнях від румунського кордону на березі Дністра. Влада в цей час проводила "чистку" прикордонних
територій від так званих "політично неблагонадійних елементів", до числа яких були віднесені і насельники монастиря. В результаті ченці звідти були виселені, оскільки "були замічені в частій сигналізації на румунський бік" [9 Ф.5.-Оп.2.-Спр.251.-Арк.3].
В 1924 р. 10 ченців Виноградського монастиря на Черкащині переведено державною
владою до Медведівського монастиря. В тому ж році 9 черниць Тихвінського монастиря
на Катеринославщині відправлено до Самарського.
В результаті на 1924 р. на Україні було закрито 31 монастир [10.-С. 5].
Під час закриття монастирів чернецтво зазнавало знущань. Тортурами супроводжувалося виселення черниць з Благовіщенського монастиря на Херсонщині. Червоноармійці
розбрелися по монастирю в пошуках майна. Пошуки виявилися марними. Тоді черниць
почали обшукувати, змушували їх роздягатися. Червоноармійців не зупинив навіть поважний вік черниць. В складі 180 черниць монастиря - 50% були 50-60 річними. Не всі
черниці витримали цього випробування, В ті дні збожеволіли Маріама Савіна та Мелетія
Веселовська. Черниця Надія Данилова вмерла від розриву серця [11.-С.63-66].
Душевний неспокій черниць, викликаний фізичними та моральними кривдами, посилювався внаслідок не дотримання черницями даної ними обітниці перебувати в обителі
"до останнього подиху, якщо б навіть прийшлося пережити приниження, гоніння і іншу
скорботу" [12.-Ф.Р.445.-Оп.1.-Спр.308.-Арк.32].
Із закриттям монастирів чернечі трудові артілі припинили діяльність. Черниці Благовіщенського монастиря наймалися на поденну роботу до селян. Інші жили на милостиню. Майстрові ченці колишнього Корсунського монастиря працювали по селах Херсонщини кравцями, теслями [11.-С.31]. 11 черниць в селі Константинівка та 5 черниць в Західних Каїрах Горностаївського району Херсонського округу мешкали у рідних та займалися домашнім господарством [12.-Ф.Р.445.-Оп.1.-Спр. 101.-Арк.13]. З 19
представників чернецтва, що жили в Качкарівському районі того ж округу 13 займалися
сільським господарством [12. -Ф.Р.445.-Оп.1. -Спр. 101. -Арк.22].
50

51

Природно, що ченці, які були викинуті за брами монастиря та не мали постійного
житла, сприяли поширенню серед віруючих релігійного вчення та опозиційних настроїв.
В середині десятиліття влада, розуміючи негативний вплив "блукаючих" ченців та віруючих, припинила процес закриття монастирів.
Херсонський окрадмінвідділ, стурбований тим, що не міг встановити тотальний контроль над пересуванням близько 250 осіб чернецтва, навіть підняв питання про відкриття
в окрузі монастиря. Але листування з цього приводу окрадмінвідділу з окрвиконкомом,
НКВС, ДПУ тривало з червня 1925 р. до 1929 р. і залишилося без конкретних наслідків
[12.-Ф.Р.445.-Оп.1.-Спр.101.-Арк.2, 4; Спр.308.-Арк.21, 35, 37-38].
а прийняття владою рішення про тимчасове залишення ченців в монастирських обителях впливали й інші обставини. Після закриття монастирів влада не могла одразу раціонально використати їх майно. Тому у разі виселення ченців та відсутності нового власника
все господарство залишалося без нагляду. Наприклад, Харківський ліквідком не мав можливості надати охорону приміщенню Стрільчанського монастиря. З метою запобігти пограбуванню монастир вирішили тимчасово не закривати [9.-Ф.5.-Оп.2.-Спр.243.-Арк.65].
Закриття монастирів загрожувало розташованим на їх території агрошколам, містечкам
інвалідів втратою у важливі весняні часи робочої сили ченців, які наймалися до державних
установ на роботу. Саме з цієї причини 19 лютого 1924 р. Уманський окрліквідком постановив
припинити виселення ченців у посівний період з Тальянського монастиря. Це рішення він пояснив тим, що розміщена на території монастиря агрошкола, за відсутністю чернецтва залишилася б без робочих рук, що "підірвало б її господарство" [9.-Ф.5.-Оп.2.-Спр.243.-Арк.21].
Отже, в середині 20-х pp. влада, відмовившись від форсованого наступу на монастирі, перейшла до поступового їх закриття. Ченців вже не виселяли на вулицю, а переводили до діючих монастирів, де вони вимушені були проживати по кілька чоловік в кімнаті.
В результаті антицерковної політики влади на 1 травня 1927 р. на терені Київського
округу з 20 монастирів, діючими залишилося тільки 2 - Манільський та Казанський. В Микільському мешкали 9 ченців, а в Казанському - 8 черниць. Будівлі інших монастирів округу
були зайняті під поліклініку (Братський монастир), під дитячі будинки (Преображенський,
Феофанівський), під освітні установи, під агробази. На території Києво-Печерської Лаври був
розташований музей культів. Охорівський, Покровський перетворені на містечка металістів.
На території 14 монастирів Київського округу мешкали поряд з державними установами 754 ченці та 586 черниць. З Покровського монастиря, що знаходився в користуванні
приватної особи, виселено всіх ченців. Подібна доля спіткала і ченців Голосіївського, Преображенського та Межигірського монастирів [9.-Ф.5.-Оп.3.-Спр. 1064.-Арк.8].
Всього на 1 жовтня 1928 р. за відомостями, що надсилалися окрадмінвідділами до
НКВС, діючими залишилося 9 з 105 монастирів. В Україні мешкало 4735 осіб чернецтва.
З них 3586 жіночої та 1149 чоловічої статі. Найбільше знаходилося чорного духовенства в
Київському - 1185 та Шевченківському округах - 663 [9.-Ф.5.-Оп.З.-Спр.1064.-Арк.1].
Ймовірно, що до складу черниць та ченців адмінвідділи зарахували й інших колишніх
насельників монастирів - послушниць та послушників.
Виселене чернецтво формувало пapaфіяльне духовенство та поповнювало склад
церковнослужителів. Передусім ченці служили в громадах РПЦ, Синодальної та Істинно-православної церков.
Приєднання ченців саме до цих церков можна пояснити наступним чином. Канонічні
нововведення УАПЦ позбавили ченців привілеїв при отриманні єпископського сану та
здебільшого викликали негативне ставлення чернецтва до автокефальної церкви.
Широко резонансний процес над патріархом Тихоном, всебічна дискредитація владою тихонівського духовенства змусили ченців вступити на службу до громад Синодальної церкви, яку підтримувала влада.
Окрім того Синодальна церква порівняно з УАПЦ була визнана константинопольським патріархом. Канонічність церкви не викликала сумнівів у чернечої братії та сприяла
приєднанню виселених ченців до парафій цієї конфесії. Міркування з цього приводу підтверджує і заява від 30 жовтня 1925 р. черниць колишнього Троїцького монастиря, адресована
Черкаському єпископу Іосифу. В листі черниці просили підпорядкувати їх Священному
Синоду, оскільки "побачили, що Священний Синод і його нижчі органи — істинно православні та рятують Соборну і Апостольську церкву, не порушуючи ні догматів, ні священних
таїнств, мають єднання з східним патріархом" [13.-Ф.Р.314.-Оп.1.-Спр.4.-Арк.14].
Перехід ченців на службу парафіяльними священиками до синодальних громад зумовлений ще й такими обставинами. Церковні будівлі на території монастирів віддавали
в користування передусім Синодальній церкві. Тому ченці цих монастирів ставали священно- та церковнослужителями в громадах при своїх монастирських церквах.
Колишніх насельників монастирів, багатьом з яких довелось жити на милостиню віруючих , жаліло та запрошувало до громади парафіяльне духовенство. В умовах нестачі необ-
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хідної кількості духовенства єпархіальні управління прихильно ставилися до поповнення
чернецтвом кадрів парафіяльних служителів. Звичайно служба представників чернецтва в
парафіях відбувалася лише за згодою мирян. Віруючим передусім імпонували такі риси
поведінки чернецтва як зосередження на вирішенні церковних справ, чітке дотримання
церковних канонів. Догматичний характер священнослужителів - колишніх ченців відзначали навіть органи влади. Саме через вище означені причини миряни Хресто-Воздвиженської парафії в Полтаві виступили за те, щоб до складу кліру входили не тільки представники
білого духовенства, але й ченці. 11 січня 1925 р. загальні збори віруючих запропонували
уповноваженим громади знайти двох "гідних монахів" [13.-Ф.Р.314.-Оп.1.-Спр.2.-Арк.8].
Ієромонах Феофан Жук після закриття Спасо-Преображенського монастиря на Харківщині працював помічником священика в Благовіщенській церкві Катеринославської
єпархії РПЦ [14.-Ф.Р.316.-Оп.З.-Спр.21.-Арк.353].
В 1926 р. Херсонське єпархіальне управління Синодальної церкви, за згодою мирян, призначило священиком Богородично-Касперівської парафії ієромонаха Тихона [13.Ф.Р.314.-Оп.1.-Спр.2.-Арк.19].
Ієромонах Авдій Таран з Бізюкова монастиря служив священиком в селі Біляєвка
Качкарівського району Херсонського округу. В селі Ново-Райському того ж округу 2 ченці
виконували в церкві обов'язки священика та диякона [12. -Ф.Р. 445. -Оп.1.-Спр.101.-Арк.22].
Весною 1926 р. настоятелем храму в селі Білявка в Кременському районі Старобільського округу на прохання віруючих обрано ієромонаха Кирила Черненка [8.-С.8].
В Богородично-Касперівській церкві в Херсоні окрім ієромонаха також служила регентшею черниця Іоанна Крячко. Черниця Іліконіда Троцан, 7 інокинь та 3 послушниці
співали в цій церкві [12.-Ф.Р.445.-Оп.1.-Спр.101.-Арк.23].
В середині десятиліття черниці, інокині та послушниці співали на кліросі Миколаївської церкви в Херсоні. Інокиня Валентина Кличкіна керувала церковним хором
[12.-Ф.Р.445.-Оп.1.-Спр.101.-Арк.24].
Однак, бували випадки, коли церковне правління відмовлялося приймати на службу ченців. Саме так відреагувало правління Успенського собору РПЦ в Херсоні на пропозицію священика Івана Скадовського запросити на богослужіння ієромонаха Афанасія
[12.-Ф.Р.445.-Оп.1.-Спр.85.-Арк.87]. В даному випадку особистий конфлікт священика з
церковним правлінням завадив запрошенню ієромонаха. Взагалі подібні факти поодинокі.
Ченці РПЦ, після оприлюднення 29 липня 1927 р. митрополитом Сергієм (Страгородським) "Послання до пастирів і пастви" (більш відоме як "Декларація про ставлення церкви до
радянської держави") склали основу, опозиційної Сергію, Істинно-православної церкви (ІПЦ).
Духовенство, що відмовилося визнавати Сергія главою РПЦ та величати його в богослужіннях, очолив Ленінградський митрополит Йосиф Петрових. В Україні центрами йосифлянського руху стали Київ і Харків. Настоятель Києво-Печерської Лаври архімандрит
Єрмоген Голубев у грудні 1927 р. в Ленінграді брав участь у перших організаційних зборах
"непоминающих". Майбутній архієпископ хоч і підтримував зв'язки з керівниками йосифлян, однак займав пасивну позицію "непоминающого". Відділились і перейшли на бік йосифлян лише десятеро з лаврської братії, і серед них ієромонах Еразм Прокопенко.
Від митрополита Сергія відійшла частина черниць Введенського, Фролівського й
Покровського монастирів [15.-С. 39-40].
Один із ігуменів колишнього Троїцького чоловічого монастиря Луганщини приєднався до ІПЦ [8.-С.8].
В 1927 р. громада Роздобарівського жіночого монастиря в Старобільському окрузі підтримала ІПЦ.
В цьому окрузі Михайлівська церква завдяки діяльності священика ієромонаха Кирила Черненка перетворилася на центр істинно православного руху [8.-С.8].
На початок 30-х pp. інститут чернецтва практично припинив діяльність. 9 монастирів, що ще діяли в кінці 20-х pp., в 30-х pp. були перетворені на купу каміння, склади,
зерносховища, електростанції, клуби та школи. Черниці та ченці розійшлися по селах.
Наступна хвиля наступу на чернецтво співпала з колективізацією та голодомором.
Селяни, рятуючись від голодної смерті ховали збіжжя в монастирях, що призводило до прискореного знищення монастирів. Восени 1932 р. селяни з сіл Москалівки та Козачівки сховали частину урожаю в Браїлівському жіночому монастирі - в єдиному діючому на той час
монастирі не тільки у Вінницькій області, але й в усьому Радянському Союзі [10.-С.5].
Влада незабаром дізналася про переховування урожаю в цьому монастирі. Селяни були звинувачені в злочинах проти радянської держави. Серед заарештованих
була і черниця Жукова [10.-С.5].
Відомості про постриг в ченці та черниці в 30-х pp. досить нечисленні. Луганський
дослідник О. Форостюк, використовуючи матеріали слідчих справ, безпідставно звинувачених громадян, зазначає, що в Краснолуцькому районі на Донеччині постриг проводив
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"лідер стефанівської групи" Яків Буряк, а жінок Сватівщини посвячувала черниця колишнього Роздобарівського монастиря Надія Бурякова [16.-С. 152].
Київський історик В. Гордієнко повідомляє про спроби організації в Києві
підпільного монастиря [17.-С.10].
Однак, відомості про масове висвячення в чернецтво викликають сумніви, оскільки інформація в слідчих справах щодо насиченої діяльності чернецтва навмисно перебільшувалася. В
умовах переслідування духовенства, закриття монастирів, одиниці бажали прийняти постриг.
Таким чином, впровадження нової ідеологічної та соціально-економічної системи в 2030-х pp. спричинило руйнацію традиційного устрою життя чорного духовенства. Закриття
монастирів, переведення ченців до діючих монастирів негативно відбилося на становищі чернецтва. Розташування на території монастирів державних установ, кооперативних товариств
та скупчення черниць по кілька чоловік в кімнатах заважало дотриманню правил чернечої
аскези. Конфіскація монастирського господарства позбавляла засобів для життя.
Прагнення віруючих допомогти виселеному чернецтву, а також нестача необхідної
кількості священно- та церковнослужителів сприяли поповненню ченцями складу парафіяльного духовенства. Підтримка владою обновленських церков, гоніння на РПЦ обумовили вступ
чернецтва на службу до громад Синодальної церкви. Інша частина чернецтва знайшла притулок у рідних, займалася сільським господарством та наймалася на поденну роботу до селян.
В 30-х pp. в результаті цілеспрямованої антицерковної політики, інститут чорного
духовенства як специфічна релігійна структура, спрямована на реалізацію ідеї досконалого християнського життя через самоізольовані форми організації життєдіяльності, припинив своє існування. Ченці, звинувачені у виступах проти колективізації та в антирадянській діяльності, розділили долю мільйонів репресованих.
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ВАСИЛЬЧУК Т.В.

ІСТОРИЧНА ОСВІТА У ВУЗАХ УРСР У ПЕРШІ РОКИ ПІСЛЯ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ
ВІЙНИ.
Історичні знання є невід'ємною частиною різних суспільно-політичних теорій, яким
вони надають вагомості та обґрунтованості. Історична наука є головною ланкою патріотичного виховання громадян, формування їх суспільної свідомості, що забезпечує цілісність
держави та суспільства. Великі можливості історичної науки в суспільно-громадянському
вихованні, її місце та ефективність особливо виразно проявились за часів радянської влади.
Сучасні науковці досить часто звертаються до вивчення традицій української історичної науки, прагнуть осмислити науковий доробок на всіх етапах її розвитку [1]. Особливу зацікавленість у істориків викликає радянський період в історії України, коли політи53
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ка та ідеологія визначали напрями її розвитку та наукові концепції. Вітчизняний дослідник М. В. Коваль влучно висловився про місце історичної науки в СРСР: " Історичним знанням, що становили фундаментальні засади ідеологічної роботи, правляча партія незмінно
приділяла першочергову увагу" [2. - С 6].
Попри надмірну ідеологізацію історичної науки, що спричинило значні викривлення та хиби у висвітленні історії України, науковці утримуються від абсолютної відмови
від результатів досліджень радянських авторів. Можна приєднатися до висновків М.В.Коваля, який закликав звернути увагу на позитивні риси радянської історіографії. На його
думку, привабливим є патріотична спрямованість історичних досліджень, зокрема подій
Великої Вітчизняної війни: "Безсумнівний позитив - націленість його на виховання громадянських достоїнств: патріотизму, здатності до подвигу, вірності кращим традиціям
визвольної боротьби народу, викриття злочинів фашизму, правдивий показ реального
вкладу СРСР у розгром "третього рейху" [3. - С.11].
Необхідно зауважити, що висвітлювати динаміку розвитку історичної науки, аналізувати концепції, з'ясовувати об'єктивність досліджень та чинників, які впливали на діяльність
науковців на різних історичних етапах, покликана історіографія. Автор, наскільки це можливо в межах однієї статті, пропонує оглянути інший аспект історії науки, а саме - проаналізувати спрямованість історичної освіти у вищих навчальних закладах України в перші роки
після Великої вітчизняної війни. На наш погляд це дозволить поповнити характеристику
системи радянської вищої освіти, окреслити завдання суспільно-політичного та патріотичного виховання, що є відображенням спрямованості розвитку ідеології в СРСР.
Уряд СРСР в підготовці висококваліфікованих спеціалістів у вузах велику увагу
приділяв ідеологічному та патріотичному вихованню молоді. У державній концепції вищої освіти чітко було визначено, що вузи повинні виховувати студентів у дусі марксизму ленінізму. Голова Всесоюзного комітету в справах вищої школи (з 1946 - міністр вищої
освіти СРСР) С.В.Кафтанов нагадував: "Ідейно-політичне виховання студентів та молоді
повинно бути в центрі уваги кожного вищого учбового закладу, його працівників, партійних та комсомольських організаторів" [4. - С.2].
Провідна роль у підготовці спеціалістів у дусі більшовицької ідеології та патріотизму перш за все належала курсам марксизму-ленінізму, політекономії та історії народів
СРСР. Проте, патріотичне та суспільно-політичне виховання підмінювалося відвертою
русифікацією та комуністичною пропагандою. Після Великої вітчизняної війни уряд Радянського Союзу посилив ідеологічний тиск на населення. Це також торкнулось і вищої
освіти, про що свідчить зміцнення виховної роботи з молоддю, посилення уваги до її змісту.
Неодноразово історики звертались до вивчення наслідків Другої світової війни у всіх
сферах людської діяльності. Науковці визначили, що війна вплинула також і на суспільно-політичний розвиток радянської держави. Дослідники звернули увагу на те, що після
Другої світової війни в СРСР зросла увага до змісту історичної науки. Це було пов'язано з
тим, що радянські солдати під час бойових дій на території нерадянських європейських
держав мали можливість пізнати їх суспільно-економічний лад. Крім того, боротьба з фашистською агресією спричинила зростання патріотичних та національних почуттів народів Радянського Союзу. Посилення патріотичних настроїв, громадянської свідомості,
критичної оцінки дійсності загрожувало стабільності та монополії влади більшовицької
партії. Утримувати єдність радянського суспільства ідеали світової революції вже не могли, адже на цей час вони морально застаріли, втратили свою новизну та актуальність.
Ідеали світової революції знайшли заміну посиленням русифікації неросійських народів
СРСР, зміцненням позицій російського народу [2. - С.12].
Посилення русифікації почалось після тосту Сталіна на прийомі в Кремлі на честь командуючих армією 24 травня 1945 р.: "Я хотів би підняти тост за здоров'я нашого радянського
народу і, насамперед, за здоров'я російського народу. Я п'ю, насамперед, за здоров'я російського народу тому, що він є найвидатнішою нацією з усіх націй, які входять до складу Радянського
Союзу. Я піднімаю тост за здоров'я російського народу, тому що він заслужив у цій війні загальне
визнання, як керівної сили Радянського Союзу серед усіх народів нашої країни" [5].
Цей тост поставив завдання перед історичною наукою надати наукове підґрунтя
русифікації, стати базою її концептуального наповнення. Історики, вчителі шкіл та вузів,
повинні були стати провідниками сталінської національно-політичної теорії в
суспільстві. Тому повоєнне відновлення вищої освіти та підготовки істориків відбувалось разом із відповідними корективами.
Відновлення діяльності вузів України почалось одразу вслід за визволенням територій від німецьких військ. На 1944/45 навч. р. історичні факультети поновили своє функціонування в 6 університетах, 11 педагогічних та 17 учительських інститутах. У цей навчальний рік у вузах України працювало 34 історичних факультети з контингентом студентів - 3808 осіб [6. - Ф.166. - Оп.15. - Спр.89. - Арк.3].
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Вчителів для семирічних та середніх шкіл готували в університетах, педагогічних
та учительських інститутах. Університети підпорядковувались Міністерству вищої освіти СРСР, а педагогічні вузи - республіканському Міністерству освіти УРСР. На початок
1947/48 навч. р. у вищих учбових закладах Міністерства освіти Української РСР на історичних факультетах навчалось 3195 студентів, 3 них у 20 педагогічних інститутах 1242,
в учительських (самостійних) інститутах - 1045, у 13 учительських інститутах при педагогічних - 208 [6. - Ф.166. - Оп.15. - Спр.259. - Арк.1-4].
У звітах педагогічних та учительських інститутів УРСР за 1945/46 навч. р. в роботі
історичних факультетів чітко простежується тенденція подальшої ідеологізації та політизації навчального процесу і всієї громадсько-політичної та виховної роботи зі студентами [7. - Ф.1. - Оп.73. - Спр.543. - Арк.27-30].
У цей період значно поглибилась ідеологізація змісту історичної освіти. Відповідно
до посилення русифікації перед науковцями та викладачами вузів постало завдання в стислий термін внести зміни в навчальні програми підготовки істориків, учбові плани з історії
всіх інших спеціальностей. У зв'язку з деякими змінами в історичних концепціях необхідно було переглянути шкільні та вузівські підручники з історії.
Проведені перевірки стану викладання історії в середніх школах України виявили
вагомі недоліки у фаховій та педагогічній підготовці шкільних вчителів історії. Зокрема,
відзначався низький рівень знань педагогів з окремих важливих питань вітчизняної історії.
Вказувалося на те, що вчителі історії викладали предмет відірвано від світової історії та
останніх наукових розробок. Наприклад, іноді питання походження державності Київської Русі викладалося в дусі антинаукової "норманської теорії". Перевіряючі звернули увагу на те, що нерідко вчителі в питаннях історії України припускають помилки і перекручення буржуазно-націоналістичного характеру. Через неправильне висвітлення історії СРСР
періоду Київської Русі учні відносили цей період лише до історії України, а не історії СРСР.
У цілому відзначалася безідейність та аполітичність викладання історії. Підсумовуючи результати перевірки чиновники дійшли висновку, що основні причини серйозних недоліків
у викладанні історії криються в недостатньому ідейно-політичному та теоретичному рівні
частини вчителів. Звідси й результат - у викладанні історії не було політичної загостреності та партійності, що не забезпечувало виховання ідейності в молоді. Також було зроблено зауваження, що не всі вчителі зробили відповідні висновки з рішень партії про підвищення ідеологічної роботи, деякі не слідкують за розвитком історичної науки, не в курсі
тих розробок, які має радянська історіографія [7. - Ф.1. - Оп.73. - Спр.398. -Арк.1-29].
Перевірки стану викладання історії також виявили недосконалість учбових програм
та підручників: шкільні надмірно перевантажені, а вузівські навпаки - недовантажені
[7. - Ф.1. - Оп.73. - Спр.398. - Арк.1-29]. Необхідно було вжити термінових заходів для
вирішення поставлених завдань перед істориками, що вимагало насамперед перегляду програм з історії та створення нових підручників.
На Всесоюзній нараді керівників кафедр історії СРСР 1948р. обговорювались проблеми створення нової програми з історії СРСР для історичних факультетів університетів
та інститутів. На нараді визнали, що дотепер історики не приділяли належної уваги питанню пріоритету російського народу [8. - С.63].
У вузах УРСР та інших республік викладалась історія СРСР, тому перш за все необхідно
було підготувати підручник з історії народів СРСР, який би відповідав політичній ситуації та
був актуальним. Після війни Й. Сталін висловив свої погляди з проблеми мовознавства. В контексті проблем мовознавства він підняв питання про роль надбудови та базису. Ці ідеї Сталіна
також повинні були відображені в новому підручнику з історії. На цьому наголошували присутні на нараді істориків з обговорення проекту підручника "Історія СРСР": "Необхідно з
максимальною повнотою відобразити роль суспільної надбудови, яка сприяє укріпленню свого базису, підкреслити роль передових суспільно-політичних ідей, які, опановуючи масами,
стають активною силою, яка допомагає укріпитись новому суспільному ладу" [9. - С.61].
Що стосується питання про національні історії неросійських народів СРСР, зокрема
українців, то з історичного процесу повинні були щезнути будь-які прояви національних
прагнень та інтересів. Раз і назавжди було вирішено, що рушійний фактор історичного розвитку є лише класова боротьба. Так, підручник "Історія України" (Частина І) під редакцією Н. Петровського зазнав гострої критики за те, що основним фактором історичного процесу українців було названо не класову, а національну боротьбу [9. - С.60]. На цей час припадає остаточний розгром історичної школи М.С.Грушевського, нищівна критика його учнів.
Історичні роботи повоєнного періоду проникнені ідеєю нерозривності історичної долі
України та Росії. Приєднання до Росії було неминучим та мало лише позитивні наслідки
для розвитку українців. Серед усіх історичних альтернатив Б.Хмельницький обрав єдине
правильне рішення, тому що усі інші варіанти вели до загибелі: "Рятівне приєднання
України до Росії, яким переможно завершилась визвольна війна 1642-1654 років, стало
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поворотним пунктом в історії України. Відтоді український народ завжди був разом з ним
проти чужоземних загарбників, проти всіх гнобителів" [10].
Згідно з історичними теоріями того періоду лише під керівництвом російського народу та
радянської влади Україна отримала можливість розвиватися. Громадянам та молоді історики
доводили, що радянська влада створила умови для прогресивного розвитку республіки: "Україна з колись відсталої і злиденної напівколоніальної країни перетворилась на передову індустріально-колгоспну республіку з розквітлою культурою, - соціалістичним змістом і національною формою. В усіх цих грандіозних здобутках - животворна допомога Москви, великого російського народу - творця і будівника" [11]. Відновити своє господарство після Великої вітчизняної війни Україна змогла тільки завдяки братерській допомозі насамперед російського народу [11]. Об'єднання українських земель в єдиній соціалістичній республіці, як переконували
численні статті, стало можливим виключно завдяки допомозі російського народу [12].
Гострої критики зазнали історики, літературознавці та інші науковці, які висвітлювали розвиток культури українців, казахів та інших неросійських народів СРСР таким чином, нібито вони розвивались окремо від російського народу та в боротьбі проти нього [13].
Радянський варіант русифікації після Другої світової війни набув гіпертрофованого
розмаху. Історія була покликана довести теорію про те, що серед усіх народів СРСР найрозвиненішим народом були росіяни, які позитивно впливали на розвиток інших народів. Українці та інші народи СРСР своїм культурним поступом зобов'язані російському народові
та радянській владі. Тогочасний Нарком освіти УРСР П.Тичина так висловлював подяку
Москві: "Україна багато чим зобов'язана російському народові. У найтяжчі години її історичного існування він не раз подавав їй рятівну допомогу... Увесь розвиток нашої національної культури завжди проходив у тісному єднанні з культурою російського народу...
Російська культура завжди збагачувала нашу українську культуру, сприяла її розквіту. В
роки радянської влади ще повніше живиться душа нашого народу поживними соками російської культури, найвищої і найпрекраснішої своїм ідейним змістом, шляхами та формами
свого виявлення. Одним диханням дихає український народ з російським народом" [14].
У зв'язку з боротьбою з впливом буржуазної науки, захопленням досягненнями іноземних науковців, у радянському суспільстві розгорнулась боротьба з космополітизмом.
Непримиренну боротьбу з цим явищем вели також і у вузах. Проголосили, що викладання будь-якої дисципліни повинно бути партійним. Це означало, що студенти повинні орієнтуватися на досягнення вітчизняних науковців. З метою виховання студентів у дусі
патріотизму, для боротьби з плазуванням перед буржуазною зарубіжною наукою у всіх
вузах впроваджувався курс історії науки та техніки [15]. Історія була покликана свідчити
про передові позиції радянської науки: "Наш обов'язок - люто та нещадно боротися проти усіх та всіляких проявів космополітизму, всіляко викривати хибну та небезпечну демагогію прибічників "безрідності" науки та культури" [16. - С.34-35].
Перевірки стану викладання історії в школах серед усіх інших вад виявили також
недостатню підготовку вчителів до педагогічно-викладацької діяльності. У вузах України
того часу відзначався низький рівень знань студентів з курсу педагогіки, психології, історії
педагогіки. Такий стан справ пояснювався і тим, що в більшості педагогічних і учительських інститутах України педагогіку вели викладачі які не мали відповідної підготовки. Так,
із 78 викладачів педагогіки у педвузах УРСР тільки 13 мали вчене звання професора і 23
доцента[7. -Ф.1. -Оп.73. -Спр.5. - Арк.13]. Через відсутність викладачів в багатьох інститутах курс методики викладання історії не читався взагалі, а без теоретичної підготовки
проводити практику вважали недоцільним. Тому в деяких вузах студенти не отримували ні
теоретичної, ні практичної підготовки до викладання предмету в школі.
Наприкінці 40-х - на початку 50-х pp. XX ст. в педагогічних вузах СРСР гостро постало питання про якість педагогічної підготовки студентів, що було пов'язано з викладацьким складом вузів та організацією роботи кафедр методики, у тому числі методики історії.
У листуванні ректора Київського педагогічного інституту І.Д.Золотарьова з Міністерством
освіти України обговорювались проблеми педагогічної підготовки студентів та стан викладання методичних дисциплін. У практиці фахових кафедр встановилося зневажливе відношення до методичних дисциплін. Це було пов'язано з тим, що, як правило, викладання
методики доручалось другорядним членам кафедр, які не мали достатньої підготовки для
викладання фахових дисциплін, та фахівцям спеціальних дисциплін, коли їм не вистачало
годин. Викладання методики було не престижним, тому фахівці уникали брати на себе викладання цього предмету, мотивуючи це своєю необізнаністю з роботою школи. Керівництво
вузу було змушене запрошувати до читання методичних дисциплін та керівництва педпрактикою працівників школи, або спеціалізувати на цьому тих викладачів, які не виправдали себе в читанні фахових дисциплін [17. - Ф.Р-346. - Оп.2. - Спр.569. - Арк.9].
Для вирішення проблеми спробували підняти статус методичних дисциплін та їх
викладачів, для чого було сформовано кафедри методики викладання історії та інших спец56
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іальностей. Проте викладачі цих кафедр опинились між кафедрами фахових дисциплін і
кафедрою педагогіки. Для розв'язання проблеми функціонування кафедр методики викладання висловлювались різні пропозиції, навіть ліквідувати ці кафедри, а викладання
методики та керівництво педпрактикою передати до фахових кафедр [17. - Ф.Р-346. Оп.2. -Спр.166. - Арк.12]. У результаті організаційної невизначеності кафедр методики
викладання якість теоретичної та практичної педагогічної підготовки студентів була на
дуже низькому рівні. У 1947 р. в Київському педінституті 3,5% студентів історичного факультету отримали незадовільні оцінки з педпрактики, а в 1948 вже 6% не пройшли педпрактики [17. - Ф.Р-346. - Оп.2. - Спр.569. - Арк.132].
Для підвищення фахової підготовки студентів педагогічних спеціальностей в нових програмах було передбачено збільшення кількості годин теоретичної та практичної підготовки
студентів. У програмах історичних факультетів впровадили курс методики викладання Конституції СРСР. Якщо до цього в навчальному плані учительських інститутів на вивчення методики викладання історії відводилося 40 годин лекцій, та 20 годин практичних занять [7. Ф.І. - Оп.73. - Спр.5. - Арк.5-6], то у нових програмах на вивчення методики викладання
історії виділялося 68 годин лекцій та 51 година лабораторних занять [18. - С.36].
Після Великої вітчизняної війни посилилась увага уряду Радянського Союзу до історичної освіти, її виховних функцій. В системі радянської освіти історична освіта студентів
мала велике значення, тому що була важливою складовою патріотичного та суспільнополітичного виховання. Проте основним змістом патріотичного виховання було - формування безперечної відданості ідеям комунізму. У цей період влада прикладала багато зусиль до підвищення рівня підготовки шкільних вчителів історії. Проведений огляд
свідчить про подальше посилення політизації історичної освіти у вузах України. Порушені в статті проблеми історичної освіти Радянської України періоду після Великої вітчизняної війни неможливо вичерпно висвітлити в межах однієї статті. Ці аспекти вітчизняної історії заслуговують на увагу науковців та поглиблене дослідження.
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III РОЗДІЛ ФІЛОСОФІЯ,
СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ
ВОЛОВИК В. І.
КОНФЛІКТ ЧИ НАСТУПНІСТЬ?
В тому, що взаємозв'язок між поколіннями існує, навряд чи хтось сумнівається.
Будь-яке покоління соціального організму, що саморозвивається, нерозривно пов'язане
як зі своїм попередником, що дав йому життя, так і з тим, хто слідує за ним. Так що в
кожному суспільстві існують покоління батьків та покоління дітей, що перебувають у певних відносинах. З цим ніхто сперечатися не збирається.
Але от який характер цих відносин, завжди складних і суперечливих? Дане питання до числа безперечних ніяк не можна віднести. У пошуках відповіді на нього зіштовхуються діаметрально протилежні точки зору, засновані на різних підходах.
Перший підхід, що превалював у радянський період нашої історії і якого, треба визнати, дотримувався і автор даної роботи, базувався на акцентуванні єдності поколінь соціалістичного суспільства, які змінюють одне одного. Вважалося, що економічна і політична єдність
поколінь обумовлює їх духовну єдність, а з нею і невтримність прогресу соціалістичного суспільства. Такий підхід, як тепер варто визнати, був трохи однобоким. Він ігнорував можливість
посилення розходжень, у тому числі і духовних, між поколіннями батьків і дітей під впливом
певного роду факторів, можливість ускладнення і загострення поколінських відносин.
Другий же підхід ґрунтується на визнанні того, що сутнісною характеристикою відносин між поколіннями є конфлікт. З нього, мовляв, і варто виходити, аналізуючи явища
суспільного життя, у тому числі й у сучасній Україні. Таку точку зору сповідує, зокрема,
О. М. Кочубейчик. Про це свідчить виступ даного автора на методологічному семінарі Академії педагогічних наук України.
«Особливість ситуації, - вважає О.М. Кочубейчик, - полягає в тому, що суспільний
конфлікт в Україні виявляється найбільш чітко у віковій сфері: розбіжності фіксуються
найбільше не поміж прихильників тієї або іншої політичної партії, не поміж прихильників економічних реформ і їх х опонентів, і протиріччя з приводу «мовного питання* не
є їх м активним фактором. Найбільшою є відстань між цілями і цінностями спільнот, що
розділяються віком: тобто мова йде про конфлікт між поколіннями»'.
Як бачимо, О.М. Кочубейчик відкрито займає позицію прихильників досить розповсюдженої на Заході концепції «конфлікту поколінь», аналізові якої ми приділимо деяку
увагу, виходячи з можливості застосувати її до нової соціальної реальності.
Родоначальником зазначеної концепції став іспанський філософ Хосе Ортега- і- Гассет. Ще в 1914 році він висунув концепцію «пoколінчастого методу», відповідно до якої
історія розвитку людського суспільства поставала як результат боротьби поколінь, що
змінюють одне одного біля керма управління соціальною системою. Свій подальший розвиток концепція «конфлікту поколінь» одержує в рамках біоінстинктивної теорії психоаналізу Зиґмунда Фрейда. На цьому, другому етапі вона базується на одному із соціологізованих висновків психоаналізу, відомого під назвою «Едіпового комплексу». У давньогрецькому міфі, що розповідає про те,2 як син царя Фів Лая і цариці Іокасти Едіп, вбивши
батька свого, одружується з матір'ю , західні ідеологи спробували шукати відповіді на
складні явища суспільного життя. В образі батька, за 3. Фрейдом, постає старше покоління, до якого молодь підсвідомо має почуття страху, заздрості, ненависті, що вибухають
агресивним протестом, розривом взаємин. «В духовному житті народів, - писав
3. Фрейд, - мають бути відкриті не тільки подібні ж процеси і зв'язки, які були виявлені
за допомогою психоаналізу, але має бути також зроблена смілива спроба освітити за допомогою сформованих3 у психоаналізі поглядів те, що залишилося темним або сумнівним у
психології народів» .
Заклик здійснити цю спробу не завис у повітрі. Бажаючі не забарилися з'явитися.
«В Едіповій ситуації, - багатозначно заявляв Г. Маркузе, - не особистості, але покоління
(поєднані генетично) стояли одне проти одного. Через боротьбу з батьком і матір'ю,
як
особистісними цілями любові й агресії, більш молоде покоління вступало в життя»4.
Варто зауважити, що концепція «конфлікту поколінь» у 60-70-і роки одержує підтримку не тільки серед відвертих і непримиренних супротивників марксизму. До неї виявляли
прихильність і прибічники більш поміркованих поглядів. Наприклад, один з досить ліберальних авторів К. Кеністон найсерйознішим чином намагався оголосити зростаючий рух протесту молоді, який переживав західний світ, її радикалізм ні чим іншим, як «різновидом переміщення почуттів із сімейного конфлікту на широке соціальне середовище»5.
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У найбільш розгорнутому вигляді концепція «конфлікту поколінь» представлена в роботах
канадського соціолога з університету в Торонто Л. Фоера. Обравши предметом аналізу головним чином
студентські рухи в Європі і Північній Америці, він у своїй монографії «Конфлікт поколінь» подає їх як
прояв і результат лише психологічного, емоційно-морального конфлікту між поколіннями, що виступає, за
Фойєром, рушійною силою, яка детермінує історичний процес. «Конфлікт поколінь, - пише він, - є
загальна тема в історії; він ґрунтується на найбільш первісних фактах6 людської природи, і він є рушійною
силою в історії, можливо навіть більш дієвою, ніж класова боротьба» . На підкріплення цієї тези Л. Фойєр
пропонує «Поколінський маніфест». Явно підлаштовуючись під стиль відомого твору К. Маркса і Ф. Енгельса,
він проголошує: «Історія всіх дотепер існуючих суспільств є історією боротьби між поколіннями, старі і
молоді, батьки і діти, зрілі майстри і молоді підмайстри, дорослі роботодавці і молоді чорнороби, старі
професори і молоді студенти з часу первісного батьковбивства суперничали між собою за панування в
суспільстві. Ця боротьба продовжується безупинно, часом приховано, часом відкрито; вона ніколи не
закінчувалася явним тріумфом молодих, тому що на той час, коли вони перемагали, вони вже ставали
людьми середнього віку. Тільки останнім часом, у зв'язку із зростанням чисельності великих студентських
громад, що прийняли нове покоління, стало можливим для студентського руху, як авангарду молодого
покоління, набути могутності, яка має вирішальне значення»7.
У свій час цю концепцію західних соціологів уже піддавали критичному аналізові8. Однак
робилося це з позицій історичного матеріалізму. Сьогодні ж, виходячи з істотно зміненої соціальної
дійсності і необхідності відновлення методології суспільствознавчої науки, у тому числі і педагогіки,
виникає питання: а чи правомірно, спираючись на колись сформовані традиції розумової діяльності,
тобто небездоганного історичного матеріалізму, що піддається критиці, одразу ж відкидати принципи,
які обумовлюють виникнення концепції «конфлікту поколінь»? Можливо, вони допоможуть краще
відшукувати шляхи до адекватного відображення педагогічної реальності, до істини. Якщо це дійсно так,
то ми виявимо новаторство в розвитку педагогічної теорії. Нам залишається лише переконатися в тому,
що в даному випадку мова йде про можливості справжнього відновлення.
Звертання до ознак, що характеризують методологію соціального пізнання, яка формується в
рамках концепції «конфлікту поколінь», дозволяє зробити висновок про те, що основним серед них є
поколінський характер цієї методології. Він детермінується вже згадуваним «поколінським методом»
або принципом поколінського підходу, покликаного відігравати роль інтегратора в системі методології
соціального пізнання і в тому числі педагогічного пізнання. Дана обставина робить розглянуту
методологію неспроможною з ряду причин.
По-перше, вона апелює в основному до демографічних причин, тобто до причин не-соціального
характеру, що вже само по собі виключає можливість об'єктивного пояснення суспільних явищ, якими
є педагогічна діяльність і педагогічний процес.
По-друге, методологія, що формується в рамках концепції «конфлікту поколінь», метафізично
абсолютизує постульовані розходження між поколіннями, не спромагаючись дати скільки-небудь
серйозне пояснення причин, які їх породили. У цьому плані характерним є висловлювання Хосе Ортегаі- Гассет з його роботи «Повстання мас». На думку цього автора, «...покоління діє близько 30 років. Але
діяльність його розділяється на два періоди, різні за формою: у першому періоді молоді покоління
пропагують свої ідеї, настрої, прихильності; у другому воно приходять до влади і проводить їх у життя.
Наступне покоління в цей час уже несе нові ідеї і смаки, що починають проникати в загальну атмосферу.
Якщо ідеї і смаки правлячого покоління носять радикальний,
революційний характер, то нове
покоління антиреволюційне, тобто в сутності реакційне за духом»9.
Але звідки ж черпає нове покоління свої ідеї? Які їх джерела? Відповіді на це питання X. Ортега- іГассет не дає. Її намагається якось дати Л. Фойєр у своїй роботі «Ідеологія й ідеологи», яка вийшла в
середині 70- х років За Л. Фойєром, молоде покоління, що вступає в конфлікт, точніше, не все покоління,
а його частина в особі «молодих інтелектуалів» змушена звертатися до ідеологічних міфів, де і знаходить
заклик до дії для досягнення
своїх цілей. При цьому особлива роль відводиться автором двом міфам - про
Мойсея і про Іакова10.
Міф про Мойсея - визволителя ізраїльтян з єгипетського полону нібито служить кожному новому
поколінню для нагадування про його покликання як рятівнивка і визволителя. Він нібито властивий
усім «революційним типам мислення,
де ідеологія вважається метаполітичною програмою панування
нової інтелектуальної еліти»11. Міф же про Іакова, як вважає Л. Фойєр, служить «для пояснення
природи 12історичної місії класу, народу і т.д. - це міф про народження нової еліти в політичному
космосі» .
Таке от «глибоко наукове» тлумачення.
Між тим, кожному поколінню, як уже зазначалося, поряд з демографічними ознаками, властиві і
соціальні - належність до конкретного соціального організму (суспільства, класу або іншої соціальної
спільноти), обумовлені цим характер його життєдіяль-
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ності, світогляд та ін., які, природно, не є раз і назавжди даними, застиглими. Вони змінюються, розвиваються слідом за розвитком суспільного виробництва. Тому до аналізу взаємин між поколіннями потрібно підходити діалектично, бачити як реально існуючі розходження, так і те спільне, що їх поєднує, ріднить, тобто наступність поколінь.
Обґрунтовуючи принцип наступності поколінь як один з найважливіших принципів
наукової методології соціального пізнання, основоположники діалектичного матеріалізму відзначали: «Історія є не що інше, як послідовна зміна окремих поколінь, кожне з яких
використовує матеріали, капітали, продуктивні сили, передані йому всіма попередніми
поколіннями; в силу цього дане покоління, з одного боку, продовжує успадковану
діяльність за цілковито змінених умов,
а з іншого, - видозмінює старі умови за допомогою цілковито зміненої діяльності»13.
Нам можуть заперечити. Як це можна спиратися на принципи марксистської методології, в основі якої лежить класовий підхід, визнання класової боротьби як рушійної
сили суспільного розвитку? Ні. Так справа не піде. Справді, на нинішньому етапі розвитку українського суспільства досить виразно проявляється тенденція якщо не відкритого
заперечування наявності класової боротьби, то, принаймні, нехтування нею.
Під час перегляду однієї цікавої телепередачі автор цих рядків став свідком такого діалогу:
- Як ви думаєте, - запитав свого співрозмовника один з учасників передачі, - чи
існує класова боротьба у нашому суспільстві?
- Класова боротьба? - дещо зніяковівши, перепитав той, але відразу отямився:
- Для того, щоб вона була, потрібні ж класи. А їх в нашому суспільстві немає.
Ну, от! Усе, виявляється, просто. Немає класів - і край. Про що ж тут говорити? Виходить, потрібно погоджуватися? Але погоджуватися чомусь не хотілося. Адже були ж, зовсім
недавно були ці самі класи, підтверджуючи правоту слів К. Маркса, що писав: «Візьміть
певний ступінь розвитку виробництва і споживання, і ви отримаєте певний суспільний лад,
певну організацію сім'ї, суспільних верств або класів - одним словом, певне громадянське
суспільство»14. Щоправда, в іншому місці класик підкреслював, що 31
«існування класів пов'язане лише з певними історичними фазами розвитку виробництва» . Виходить, Україна
досягла тієї історичної фази, такого ступеня розвитку виробництва, обміну і споживання,
за яких класи просто зникли? А може, старий Маркс щось наплутав?
Пошук відповіді на ці питання почнемо із з'ясування змісту поняття суспільного класу.
У статті «Великий почин» В.І. Ленін дав його визначення, що стало, як відомо, класичним.
Приведемо його: « Класами називаються великі групи людей, що розрізняються за їх місцем в
історично визначеній системі суспільного виробництва, за їх відношенням (здебільшого закріпленим і оформленим у законах) до засобів виробництва, за їх роллю у суспільній організації праці, а отже, і за способами одержання і розмірами тієї частки суспільного багатства,
якою вони розпоряджаються. Класи - це такі групи людей, з яких одна може собі привласнювати працю іншої, завдяки відмінності їх місця у певному устрої суспільного господарства»16.
Чи є в нас такі групи? Звичайно! Узяти хоча б робітників промислових підприємств, що
належать як державі, так і приватним особам, фірмам, відкритим і закритим акціонерним товариствам, іншого роду власникам або трудящим, що здійснюють виробництво сільськогосподарської продукції. Крім них, в Україні, як і в інших державах СНД, що виникли після розвалу СРСР, сформувалася й активно розвивається така соціальна група, як підприємці. Кожна з
цих груп має всі підстави бути віднесеною до числа великих. Кожна займає своє, належне їй
місце в історично сформованій системі суспільного виробництва, розрізняється стосовно засобів
виробництва, ролі в суспільній організації праці. Це, у свою чергу, обумовлює різні способи і
розміри тієї частки суспільного багатства, якою вона володіють, їх доходи.
Кожна з цих груп постає як соціальний організм, що саморозвивається, тобто в будьякий момент свого існування репрезентована декількома поколіннями.
Серед названих соціальних груп є і така, що може собі привласнювати працю інших.
Мова йде про підприємців, власників засобів виробництва. І, сміємо завірити, що дана
можливість не залишається нереалізованою. Це знаходить свій прояв, по- перше, у тому,
що члени цієї групи в більшості випадків самі не створювали тих підприємств, заводів,
фабрик, майстерень, власниками яких вони стали - скажемо обережно, бо не збираємось
кривдити всіх і кожного, - не завжди чесним шляхом, скориставшись з недосконалості
сьогоднішнього правового поля, а також низької суспільної свідомості, яка є його відображенням, нечіткості багатьох наших законів і інших правових актів, і заволоділи в такий спосіб правдами і неправдами результатами праці попередніх і тих, що нині живуть,
поколінь трудящих колишнього СРСР, загальнонародною власністю. Присвоєння представниками цієї соціальної групи результатів праці інших знаходить свій прояв, по- друге, у прагненні власників- підприємців занизити своїм працівникам рівень заробітної
плати, одержуючи в такий спосіб високу додаткову вартість.
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Дехто може сказати, що і за соціалізму не завжди заробітна плата трудящих була
адекватною затраченій праці. І це так. Додаткова вартість існувала й у СРСР. Однак там
вона використовувалася в основному на розвиток народного господарства, поліпшення
соцкультпобуту - будівництво житла, дитячих садків, шкіл, санаторіїв і будинків відпочинку, клубів і бібліотек, об'єктів загальнонародної або кооперативно- колгоспної власності, що регулювалося державою. Зараз же право розпоряджатися додатковою вартістю
має власник приватної власності, який направляє кошти, виходячи з власних інтересів, а
не загальнонародних. У результаті, як уже зазначалося, швидкими темпами росте диференціація населення згідно з рівнем доходів, збільшується різниця в доходах найбагатших з наших співгромадян і тих, у кого вони найнижчі.
Таким чином, немає ніяких підстав говорити про будь- яке зникнення класів у нашому суспільстві. Процес соціально- класової диференціації в Україні не тільки не припинився, але навіть посилився. Про це свідчить становлення того ж класу підприємців, украй
неоднорідного за своїм складом, що дає можливість його подальшої диференціації. Крім
того, сьогодні суспільствознавці все сміліше й активніше говорять про необхідність середнього класу, що нібито й має забезпечити політичну стабільність українського суспільства.
Одним словом, класи з нашого суспільства нікуди не зникали. Це, як нам уявляється, можна стверджувати з усією впевненістю. Вони існують. Однак існування їх носить
специфічний характер. Наші класи поки що є «класами в собі». За порівняно короткий
період існування України як незалежної держави вони ще не встигли усвідомити себе класами молодого українського суспільства, яке знаходиться у стадії становлення, мають
низький рівень класової свідомості, характеризуються відсутністю чітко вироблених
організаційних форм - політичних партій, які б визначили свою соціально- класову базу,
що виражає і відстоює інтереси конкретних класів, соціальних груп і шарів, сильних профспілкових, молодіжних, жіночих і інших громадських організацій, з яких формується те
саме громадянське суспільство і які сприяють зростанню класової свідомості і самосвідомості, перетворенню «класів у собі» у «клас для себе».
Набагато складніша справа з класовою боротьбою. Дане поняття потихеньку зникає
з підручників і довідкових видань або зводиться до його тлумачення в марксизмі, до того
ж значно перекрученому і примітивізованому, як це зробили автори «Філософського енциклопедичного словника», у якому читаємо: «У марксизмі теорія класів визнає тільки
два класи: клас імущих, буржуазії, клас капіталістів, «визискувачів», з одного боку, і
клас незаможних, пролетарів, «експлуатованих» - з іншого. Між обома класами постійно існує класова боротьба. Усі суспільні, економічні і духовні особливості,
властиві народові, є не більш, ніж результати відповідного рівня класової боротьби»17. Треба ж! Виходить, марксизм зовсім не бачив, що існують робітничий клас і селянство? І він же, виявляється, стверджував, що всі особливості, властиві народові, «є не більш, ніж результати відповідного рівня класової боротьби». Цікаво довідатися від редакторів- укладачів
словника Б.Ф. Рурського, Г.В. Корабльової і В.А. Лутченко, хто з марксистів, де і коли
таке говорив і писав. От уже, воістину, ваги все до купи, потім розберемось. А навіщо
потім, коли потрібно зараз? Дуже потрібно тому що нам будувати нову Україну і нам у
ній жити. Нам і нашим дітям, підростаючих поколінням, майбутньому країни.
Не претендуючи на істину в останній інстанції, що вичерпує розгляд даного питання, спробуємо все- таки розібратися в його суті. Тут слід насамперед зазначити, що теорію класової
боротьби, яка була наріжним каменем марксис тської соціології, було значною мірою догматизовано. Це знайшло свій прояв, по- перше, у фа стичному ігноруванні тими, хто іменував себе
марксистами, тієї обставини, що поняття «пролетаріат» і «робітничий клас», що виступали в
часи К. Маркса як синоніми, перестали бути такими. Хіба не про це свідчить заклик «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», що і сьогодні не знятий зі сторінок видань комуністичних партій, у
тому числі і КПУ? Незрозумілим залишається, хто він, цей самий пролетар.
Догматизація теорії класової боротьби, по- друге, проявилася в абсолютизації інтересів робітничого класу. Створюючи наукову соціологію, класики марксизму відверто заявляли, що вони виходять з інтересів робітничого класу. Однак це не означало, що слід ігнорувати інтереси інших класів і соціальних груп, інших трудящих, що було характерно для
сталінського трактування теорії класової боротьби. Адже не секрет, що саме молодий робітничий клас СРСР, його абсолютизовані інтереси, погляди, уявлення про соціалізм, перспективи його розвитку були основою сталінських ідей і поглядів. На цю ж основу, яка, природно, перебуває в розвитку, змінюється, спиралася розумова діяльність теоретиків КПРС,
суспільствознавців і після смерті Сталіна. Свідченням тому є абсолютизація ролі робітничого класу у житті радянського суспільства, однобокий підхід до оцінки рівня його свідомості, організованості й одночасно явна недооцінка ролі і значення селянства, інтелігенції,
характерні для багатьох суспільствознавчих досліджень, творів літератури і мистецтва. В
результаті подібного вузькокласового підходу сформувався ідейний фактор, що стримував
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розвиток соціального потенціалу радянського суспільства, та заважав вирішенню проблем,
яке б дозволило задовольняти постійно зростаючі потреби самого робітничого класу.
Проявом догматизації розглянутої теорії стала, по- третє, гіперболізація ролі класової боротьби в розвитку класового суспільства, унаслідок чого було послаблено увагу до інших
важливих факторів суспільного розвитку, скажімо, таких, як класове співробітництво,
класова солідарність, класовий мир. Але ж вони нерідко відігравали найважливішу роль у
розвитку того або іншого класового суспільства, особливо за умов захисту від зовнішньої
агресії, боротьби за національну незалежність, та й у тих випадках, коли здійснювались
спроби вирішення якихось проблем даного суспільства за рахунок інших. Представники
старших поколінь добре пам'ятають, якою сильною була надія радянських людей, вихованих на теорії класової боротьби, на те, що робітничий клас Німеччини, підсиливши боротьбу, не допустить, щоб його країна воювала проти першої у світі країни перемігшого соціалізму. А він допустив. Більше того, брати по класу Ернста Тельмана співробітничали з нацистами, кували зброю для агресора і воювали (до того ж, здорово!) у його армії.
Так що сьогодні теорія класової боротьби, як і марксизм у цілому, потребує критичного аналізу. Цього, до речі, вимагає основний, інтегруючий принцип марксистської методології - принцип діалектичної єдності соціальної теорії і соціальної практики.
Такий аналіз може бути продуктивним лише за умов осмислення класової боротьби
як діалектичної єдності загального й особливого. Вона належить до класових відносин і
як така володіє всіма загальними характеристиками, що їм властиві. Вона має місце в
класовому суспільстві, носить об'єктивний характер, є соціально детермінованою. Разом
з тим їй властива і своя специфіка. Класова боротьба має місце не в кожному класовому
суспільстві, а лише в тих з них, де існує приватна власність на знаряддя і засоби виробництва. Адже саме вона, приватна власність, надає можливість власникові, який використовує найманих робітників, привласнювати працю інших, водночас формуючи і можливість виникнення боротьби з цією несправедливістю, тієї самої класової боротьби.
Як і всяке явище, що перебуває в розвитку, класова боротьба носить конкретний характер, вирізняючись певними формами прояву, гостротою. Це обумовлюється ступенем розвиненості суспільства, станом зрілості класів, рівнем їх класової свідомості, організованості.
Поява приватної власності на знаряддя і засоби виробництва в нашому сучасному українському суспільстві, яке перебуває на стадії трансформації, сформувала і можливість класової
боротьби. Сьогодні вона реалізується у формі страйків, пікетування й іншого виду протестів
окремих загонів трудящих, що носять стихійний характер і зводяться в основному до економічних вимог. Подальший її розвиток буде залежати, з одного боку, від того, як буде протікати
процес перетворення «класів у собі» на «класи для себе», а з іншого, - від того, наскільки кваліфікованою буде управлінська діяльність державної влади, її структур на місцях, наскільки
удасться забезпечити вихід українського суспільства з кризи і його поступальний розвиток.
Але це вже особлива тема, що вимагає спеціального розгляду.
Тут же зазначимо, що ігнорування соціально- класової структури, специфіки відносин між класами й іншими соціальними групами суспільства на конкретному етапі
його історичного розвитку не дозволить виявити і характер взаємин між його
поколіннями. Дану вимогу, до речі, давно визнають і провідні західні суспільствознавці.
Зокрема, відомий німецький соціолог Карл Манхейм ще в першій половині XX століття
зазначав, що «хоча завжди є нове покоління і молодіжні вікової групи, проте питання їх
використання18 залежить щоразу від характеру і соціальної структури даного
суспільства» .
Не можна також не погодитися і з думкою цього ж автора, який стверджує, що «молодь ані прогресивна, ані
консервативна за своєю природою, вона - потенція, готова до
будь- якого починання»19. Чи означає це, що тільки від самої молоді залежить, яке починання вона буде підтримувати? Здається, що ні. Тут багато чого залежить і від
попередніх поколінь, які здійснюють її навчання і виховання. Але це особлива тема.

ЦИТОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Кочубейчик О.М. Конфлікт поколінь у теперішній Україні (соціально- модернізаційний конспект)
/ Психолого- педагогічна наука і суспільна ідеологія: Матеріали методологічного семінару Академії педагогічних наук України, 12 листопада 1998 р. - К., 1998. - с 498- 499.
2. Див.: Мифы народов мира. Энциклопедия ( в 2- х томах). - М.: Советская энциклопедия, 1982. - Т.
2.-С. 567-569.
3. Фрейд 3. Тотем и табу. - М., Пг, 1923. - С. 13.
4. Н. Maruse. Eros and civilization. - Boston, 1955. - P. 98.
5. K. Keniston Young Radicals: notes on committed youth. - N.Y., 1968. - P. 218.
6. L.S. Feyer. The conflict of Generations. The character and significance of Student Movements. - N.Y.,
1968.-P. 527.
7. Ibid. P. 32.

62

64

8. Див., напр. колективну монографію «Преемственность поколений как социологическая проблема»
(М.: Мысль, 1973. - С. 76-211), другий розділ якої написаний Е.Я. Мозговою, Е.А. Араб-Огли,
А.К. Жирицьким, А.А. Коробейниковим і Б.Н. Безсоновим, повністю присвячений розгляду
цієї проблеми; роботи С.Н. Іконнікової «Молодежь, социологический и социально-психологический анализ (Л.: Изд-во Ленинград, ун-та, 1974. - С. 24-30), П.Н. Решетова «Молодежь: идеология, политика» (М.: Молодая гвардия, 1975, - С. 68-85), В.І. Воловика «Идеологическая
деятельность: диалектика традиций и новаторства» - М., 1990. - С. 105-114) и др.
9. Ортега-и-Гассет Хосе. Восстание масс. // Вопросы философии. - 1989, №3. - С. 152-153.
10. Див. про це: Мифы народов мира. Энциклопедия (в 2-х томах). - М.: Советская энциклопедия,
1982. - Т. I. - С. 474-476, т. И. - С. 164-168.
11. L.S. Feyer. Ideology and ideologist. - Oxford, Blacwall, 1975. - P. 9.
12. Ibid.-P. 5.
13. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. // К.Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 3. - С. 44-45.
14. Маркс К. Павлу Васильевичу Анненкову. // К.Маркс, Ф. Энгельс. Соч , т. 27. - С. 402.
15. Маркс К. И. Вейдемейеру от 5 марта 1852 года. / К.Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 28. - С. 27.
16. Ленин В.И. Великий почин. Поли. собр. соч., т. 39. - С. 15.
17. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА, 1998. - С. 211-212.
18. Манхейм К. Диагноз нашего времени. Пер. с нем. и англ. -М.: Юрист, 1994. - С. 443.
19. Там же, с. 445.

ЖАДЬКО
В.А. ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ "ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ"
"Загальна Декларація прав людини" була прийнята 10 грудня 1948 року Організацією Об'єднаних Націй як реакція на їх роз'єднаність, що призвела у XX ст. до двох світових воєн. Філософський аналіз тексту передбачає як необхідну умову підхід до нього не
як до написаних слів, а як до понять, усвідомлення змісту яких перетворює їх у ідеї, що
надихають на подвижницьку духовну діяльність. Діяти відповідно до ідей, а не звичностереотипно, це справді подвиг. Ось чому потрібно уважно й зосереджено читати текст,
виділяючи в ньому слова, які мають статус понять як категорій духовно-практичної автономної діяльності насамперед того, хто читає текст як нормативний документ, а не як
белетристику. Це справді так, тому судочинство збільшує міру відповідальності й міру
покарання кожному, хто знає нормативи, але ігнорує їх у сфері власної поведінки.
Вже назва зобов'язує людину бути суб'єктом прав і носієм правосвідомості. Адже загальне є родовим, а воно не знає винятків. Ст. 1 продовжує цю лінію: "Всі (винятків немає Ж.В.) люди народжуються вільними і рівними у своєму достоїнстві та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні вчиняти по відношенню один до одного в дусі братерства".
Як бачимо, стаття містить в собі поняття, які вже були вироблені історією людства
та історією пізнання. Тому заявляється, що вони від народження вільні і рівні в достоїнстві
та правах. Але ці природні права мають бути всіма усвідомлені, по-перше, як такі, що
належать кожному, тому, по-друге, ніхто не має права обмежувати будь-кого в його правах і принижувати їх достоїнство, оскільки при цьому порушується рівність між
людьми. Ключовими тут є терміни "повинні" і "братеpcтвo". Якщо хто порушує права
інших, він має провину перед людьми і за неї має відповідати як винний у злій егоцентричній - дії. Засобом для розуміння природних прав кожного на рівність у правах
і достоїнстві є природна єдність між людьми. А саме: в родині, сім'ї відносини між її
членами родинні, рідні, близькі, братерські, що налаштовує її членів на взаємну повагу.
Ось це родинне начало в кожному потрібно проектувати на такі ж нал ала у
взаємовідносинах між усіма людьми, зробивши їх всезагальними родовими началами
об'єднаних націй.
СЛІД також звернути увагу на те, що Декларація в якості визначальних характеристик людини визнає наділеність кожної людини "розумом і совістю". Це справді так, якщо
підходити до цих субстанційних засад людського буття не з природно-біологічної, а соціально-духовної суспільно-історичної точки зору. Тобто, попередні покоління виробили
для нащадків історичний розум і совість як свою об'єктивну і вічну спадщину, яка існує
як даність, яку ігнорувати не можна. Людина не може сказати, що вона не знає, як їй
діяти, - об'єктивний розум пращурів не дозволяє цього зробити з "чистою" совістю. Тож
якщо людина живе нерозумно, то це наслідок її нечистої совісті: вісті з минулого їй відомі,
а тому вона сама повинна й зобов'язана відповідати за наявний спосіб життя. Винятків
тут не може бути, хіба що для дитячого віку, та й то не з такого віку, як це робиться нині.
Не можна безкінечно захоплюватись мудрістю й талановитістю дітей, рівнем їх розумових здібностей, і на такому тлі не культивувати в їхній свідомості почуття і розуміння
відповідальності, гарантуючи при цьому безвідповідальність до настання 14-16 років.
На користь наведеного міркування говорить і зміст ст. 2: "Кожна людина зобов'язана
володіти всіма правами і всіма свободами, проголошеними чинною Декларацією". Якщо
людина наділена розумом і совістю, то вона зобов'язана знати, по-перше, що вона існує як
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людина не автономно, а у взаємозв'язку з іншими, тому є постійно зобов'язаною, по-друге,
мислення як інструмент розуму якраз і передбачає уміння поєднати роз"єднане формально
у часі й просторі в духовно-соціально об'єднане в цілісність за сутнісними ознаками. Це
означає, що права і свободи на щось, на якісь душевні (тілесно-фізіологічні чи соціальнодуховні) бажання й потреби невіддільні від обов'язку нести відповідальність перед об'єктом
чи предметом задоволення, оскільки саме вони своїми властивостями відповідають їм. Кожен, хто не має фізичної патології, не може не зробити очевидний логічний висновок про
органічну єдність Я і Ти, суб'єкта і об'єкта, прав і обов'язків. Емпіричне життя щоденно і
щосекундно підказує людині: споживання як засіб життя має свою власну функцію - потрібно постійно (отже, це об'єктивна потреба) відновлювати об'єкт споживання, адже до
цього зобов'язує саме право на життя. Воно тому й належить до природних прав, що цього
вимагає як біопсихофізіологія, так і соціопсихологія. Людина, вдихаючи кисень, споживаючи, "знищуючи" його, водночас видихає вуглекислий газ, яким живить рослинний світ,
який виробляє кисень. Ця очевидність безпосередньо проявляється в міфологічному світогляді, міфологічній свідомості: природа одухотворюється людською суб'єктивністю, тому має
антропоморфний вигляд, а сама людина є природно-соціальною духовною істотою. Ось чому
міфологія є духовним фундаментом людського буття, в якому все цілісне і єдине, хоча й
різноманітне. Крім цього, вона є також основою правосвідомості, адже її засобами проголошуються і конституюються всі людські бажання, або ж права і свободи.
Все ж потрібно сказати, що у ст.2 Декларації немає посилання на вікові відмінності.
Як, до речі, і в ст. 24 Конституції України. І це великий недолік. Адже цілком очевидно,
що "всі люди", як це зазначається у всіх правових документах, родом із дитинства, з казки, з міфу. Саме в цьому віці закладаються усталені стереотипи поведінки. Якщо їх не
облагородити релігійно-філософськими та морально-правовими нормативами поведінки,
розраховувати на дієвість державних і тим більше міжнародних правових настановлень
не доводиться. Звичайно, існує "Конвенція про права дитини", але в ній основна увага
звертається на захист дітей від дорослих, а дитячий вік визначається...до 18 років. Такий
підхід суттєво обмежує людей за віковою ознакою, оскільки у "дітей" в досить ранньому
віці, набагато раніше, ніж 18 років, з'являється аналітичний розум, який вони можуть
свідомо спрямувати проти дорослих і на власну егоцентричну користь. Свідчень цьому з
боку батьків, школи, суспільства в цілому достатньо.
Автор зовсім не проти дітей. Він намагається витримати задекларовані правові принципи, головний з яких "свобода і рівність у своєму достоїнстві та правах", для всіх людей попри
всі відмінності між ними. Порушення цього принципу йдуть від того, що якась ознака ігнорується тим, що їй надаються привілеї. Кожен же привілей для людини, наділеної "розумом
і совістю", є не охороною її прав, а, по-перше, приниженням її честі, гідності, достоїнства, подруге, заважає становленню людини як суверена, суб'єкта своєї волі і долі. Правове суспільство, як вище зазначалось, бере свої витоки з Нового часу і Нової історії. Якою ж була сутність
"старого часу" і "старої історії"? - Винятково принизливою для більшості людей, адже суспільство будувалось на монархічній основі, яка породжувала, по-перше, систему привілеїв,
по-друге, патерналістську психологію, або, що те ж саме, стан безсуб'єктності.
Що таке система привілеїв? Це не що інше, як унормована законом система, що заохочує паразитичний спосіб життя. А паразит завжди існує за рахунок іншої істоти, яка в своєму
бутті є суб'єктом. Буржуазно-демократичні революції якраз і були формою рішучого протесту проти суспільства, заснованого на привілеях, і намаганням утвердити честь, гідність і достоїнство всіх людей без винятку, без урахування відмінностей між ними, враховуючи при
цьому те, що "всі наділені розумом і совістю". Звідси й гасла: " Свобода! Рівність! Братерство!"
Це зовсім не абстрактні гасла. Вони конкретні саме тому, що стосуються всіх, отже, кожного зокрема з урахуванням його можливостей і здібностей. Реалізація останніх має бути розумною, свідомою і сумлінною - в цьому суть рівності та збереження честі і достоїнства кожного. На такій основі кожен погодиться увійти у новий тип суспільства як його суб'єкт і творець. Переконаний, що саме так розуміли рівність як правовий принцип видатні мислителі,
коли формували принцип: "від кожного за його здібностями, кожному за його потребами".
Модифікація цього принципу "кожному за його працею" також не порушує рівність, якщо
праця сумлінна, а в суспільстві повністю відсутня система надання будь-яких привілеїв, окрім
тих, хто з якихось фізіологічних причин не може розвивати свої здібності і спрямовувати їх
на сумлінну працю. Так, принаймні, мислив Г.С.Сковорода, коли говорив про "рівну для всіх
нерівність", а не однакову, тим паче привілейовану для всіх рівність. Рівність дає повнота,
яка наповнює міру індивідуального буття, яка у кожного різна, але у всіх - повна.
Для пострадянської свідомості наведені міркування вкрай важливі. СРСР розпався
тому, що будувалось патерналістське суспільство і була відсутня соціальна рівність і справедливість. Привілеї мали десятки мільйонів людей - якщо не в дійсності, то в свідомості
суспільства поза всякими сумнівами: КПРС - єдина політична партія, до того ж авангард64
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ного типу; марксистсько-ленінська ідеологія - єдино вірна і єдино наукова; робітничий клас
- провідна сила суспільства; діти - привілейована частина суспільства. В суцільній духовній
атмосфері привілейованості всі, хто мав можливості, створювали собі привілеї не де-юре,
але де-факто. Поступово несумлінні в праці, але кмітливі, певною мірою сміливі в ризику
люди певних професій мали набагато вищий рівень життя, ніж його мали чесні трудівники.
Престижними (це нормальне позитивне позначення) стали не професії, пов'язані з працею,
в яку людина вклала свій розум і чисте сумління (чисту совість, якою є мотивація на користь загальносуспільного інтересу), а ті, що навпаки, не передбачали розуму, сполученого
зі звичайною совістю. Ці професії очевидні й відомі. Справа в іншому: не чистою (і нечистою, диявольською, злодійською) стала суспільна свідомість, краще - свідомість суспільства. Вона перестала орієнтуватись на принцип рівності та органічно поєднану з ним честь і
достоїнство. Соціальна структура включала в себе не стільки робітників, селян та чомусь
"радянську" (?) інтелігенцію, скільки незліченну кількість привілейованих у цих класів
стратів. Очолювала саме цю частину суспільства партійна і господарська, але також партійна, номенклатура, чисельність якої на середину 80-х років XX ст. складала до 800 тис.
чоловік. І що дивно, начебто, але цілком закономірно, саме такою (звичайно, в 90-ті роки
вона суттєво збільшилась) є кількість нинішніх "капіталістів".
Ось таким чином виняток для дітей у вигляді привілеїв на вікову незрілість до 18 років
(атестат зрілості видавався до цього віку - такі звичайні парадокси, що стали звичними),
став згубним для, як дехто і в немалій кількості звик (!) думати (звичка ж насправді заважає думати), начебто потужної, створеної на віки (і навіки) країни. Якщо всі люди народжені як діти, то саме цей вік не повинен мати привілею безвідповідальності. Це вік найтяжчої праці - розумово-пізнавальної. В освіті не може бути послаблень, бо слабкі розумом діти
обов'язково стають дорослими і починають нерозумно керувати суспільством і державою.
Нерозумно тому, що мали привілеї: а) вони діти, б) їх не можна переобтяжувати завданнями і уроками, в) їх потрібно вихваляти за їх щирість, безпосередність, простоту (хоча остання "хуже воровства"), г) ставати з ними на один рівень у сенсі поваги (хоча як це можливо,
адже вони на іншому - привілейованому - рівні, а це завжди вищий рівень. До речі, В. Ленін
обіцяв, і це цілком було б справедливо, підняти вчителя на небувалу в історії інших країн
висоту), д) ні в якому разі не залишати на повторний рік в одному класі, отже, не ставити
двійок, а ставити вищі оцінки, принижуючи при цьому достоїнство і совість учителя.
Чи можна було на такому тлі виховати "радянську людину" на засадах честі, достоїнства, гідності, поваги до себе й до інших, якщо вагу мав нечистий розум?
Питання риторичне - не можна.
Інше риторичне питання: "Чи можна сподіватись на швидку побудову громадянського суспільства і правової держави, маючи в переважної більшості населення країни антипод правосвідомості у вигляді "совкової" спадщини, змістом якої є установка на здобуття привілею?" Цим і пояснюється те, що демократія перетворилась у охлократію. А
саме: народ вимагає пільг, а це і є привілей, і йомународні обранці їх надають. Народ нині
справді має владу, але це не влада правосвідомості, а влада психології немічної людини,
якій вигідно бути такою. Вона звикла до цього за століття життя, в якому народ був залежною й інертною структурою в системі суспільно-політичного устрою. Патерналістська система організації суспільства породжує рабську свідомість, тому їй невідомі (не відомі)
правові й морально-етичні категорії розуму - свобода, рівність, братерство.
Проблема поставлена гостро, тому що на рівні релігійно-філософської світоглядної
свідомості вона такою є об'єктивно. Начала, які шукають філософи і богослови, ніколи не
є началами, що знаходяться поза людиною. Вени завжди в самій людині, в соціумі її душі.
На початку, споконвіку було Слово - такою є блага вість (євангеліє) від Іоана. На початку
був нус - розум, таким є начало у Анаксагора, підтриманого Аристотелем. Йдеться про
начало буття людини, яке, цілком очевидно, належить дитячому віку, віку переходу немовляти в істоту, яка не просто мовить, промовляє, говорить, а дієво використовує слово
як спосіб організації душевного простору, надаючи йому гармонійно-впорядкувального
змісту і спрямованості, тобто - перетворює його мисленням на носія розуму і совісті. "Душа
обязана трудиться, и день, и ночь" - ця поетична формула влучно характеризує завдання
людини саме в дитячому віці, коли душа для дитини не абстракція, а безумовна незаперечна реальність її світопереживання, як і свого власного також. А тому дитина - це все ж
десь до 5-6 років, але аж ніяк не до 18-ти. Затримка законодавством людини в дитячому
віці слід кваліфікувати як обмеження її прав на доросле і, отже, відповідальне автономне
життя на рівні життя дорослого і повноправного, нарівні з дорослими.
Чим раніше людина відчуває свою автономність і самостійність, свою рівноправність з
іншими, не залежно від вікових відмінностей, але не особливостей і можливостей, тим ближче
вона і до власних начал, і до начал функціонування суспільства, як іначал світобуття, тим ближче
вона до незалежності як свободи, в просторі якої вона може реалізувати свої бажання й інтере65
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си, які, власне кажучи, і є її правами і які для неї самої є її власними обов'язками. Дітям властива не тільки максима "я сам", але й почуття того, що самостійність і свобода є безумовними
аксіоматичними умовами життя взагалі. Як у сенсі того, що вони не повинні якось доводитись
як визначальні першоначала, так і в сенсі того, що вони найперші й незаперечні цінності.
Більше всього не хотілось би, щоб читач зрозумів викладене як дітофобію чи бажання
забрати у дитини дитинство. Ще раз наголошую і повторюю: якщо виходити з принципу
рівності як основного в системі правових відносин між людьми, то його не можна порушувати будь-якими винятками у вигляді привілеїв. їх взагалі не повинно бути. Їх не буде, якщо
правова філософія (за допомогою філософії права) буде послідовно дотримуватись рівності
на ґрунті визнання за кожною людиною наявності специфічних особливостей, які й визначають її як унікальну людську істоту і які для неї мають вирішальне і визначальне значення. Тоді система права буде будуватись на основі рівності, яка ніколи не порушується, тому
що завжди зберігає, охороняє і захищає конкретність, цілісність, унікальність кожної людини справді незалежно від будь-яких зовнішніх відмінностей між ними. Людина, особливо ж дитина, і це досить прикметно - вона близька до начал, протестує проти того, щоб її
прирівнювали до когось (чогось) іншого саме зовнішнім - примусовим - чином. Вона бажає
мати самість і самостійність, рівність собі самій. Якщо задовольнити це її субстанційне бажання, вона спроектує принцип рівності й на інших, прийме його як справедливий, а потім
і правомірний. Якщо ж іти протилежним шляхом - декларувати принцип рівності як такий, що йде від системи права, прийнятої в суспільстві, вона найперше сприйме його як
закон, як необхідність, а не як прояв субстанційності свободи. Це буде свобода як усвідомлена необхідність, на сприйняття якої спроможна незначна меншість. Більшість людей перебуває не в стані розумно-раціонального світопізнання, а в стані, властивому й характерному первинному ступеню існування людини - емпірично-чуттєвому, розумно-сенсуалістичному, де мислення є переживання, уміння дослуховуватись до душевних настроїв, взаємопов'язано читати благовіст почуттів, як поетично висловлювався Л.Фейєрбах.
Підсумовуючи "дитячу" проблематику, слід зважати на наступне. І.Христос попереджав, що коли не будемо, як діти, не попадемо в Царство Небесне, не долучимось до
Розуму як світотворчого начала. Розумне начало в дітей - почуття автономності й самоцінності. Якщо цього не розуміти, не можна утвердити гуманістичних начал в суспільстві.
Нарцис помер від самозакоханості тому, що оточення не визнавало цього. А це має для
кожної людини найголовніше значення. І це зрозуміла християнська філософія, проголосивши головну заповідь: "люби ближнього свого, як себе самого". Як бачимо, любов до
себе не заперечується, визнається. А додається якраз глибинна сутність принципу рівності:
слід любов до себе, визнану в своїй незаперечності й самоцінності, зробити масштабом такого ж ставлення до іншої людини, тоді буде рівність і буде суспільство. Буде рівність в
любові, тому що вона, як і розум (але він відкривається людині дещо пізніше), любить
усіх - для неї немає відмінностей і, отже, привілеїв.
Народження людини є прояв любові між дорослими. Бачачи немовля, у них пробуджується любов до нього як до себе самих - це їх дитина. Ось це і є первинний соціум, з
якого слід починати розбудову суспільства в усіх його політичних, економічних, правових, культурно-освітніх і т.ін. ознаках. Воно не коже розриватись на суб'єктів і об'єктів
упливу. Навпаки, в усіх своїх ланках, у всіх виміpax воно повинно зберігати суб'єкт-суб'єктний статус. Тим більше, що якраз дітям властиво додавати собі віку, аби стати дорослими, що означає - стати суб'єктами. Так, вони не завжди готові відповідати за
суб'єктність. Але це тільки тому, що їм надавався привілей безвідповідальності, а разом
із цим безсуб'єктності, а тільки суб'єктивності й суб'єктивістського свавілля.
Отже, виходить якраз навпаки: з любові до людей в їх дитячому віці автор виводить
необхідність розширити принцип рівності, що передбачає суб'єктну дію і відповідальність
за неї, потіснивши, натомість, зі сфери суспільного життя суб'єктивність і свавілля, що
неодмінно з неї виростає, якщо її не спрямувати в русло рівності для всіх без винятку відповідальності. Рівність прав і обов'язків зовсім, що цілком очевидно, не означає однакову
для всіх міру їх реалізації. Вона, як зазначалось, має носити індивідуальну специфіку і
відповідати їй, а не якимось абстрактним (відчуженим від самототожності людини) правовим нормативам. Адже правова рівність означає право на нерівність, яка, в свою чергу,
зайвий раз наголосимо, означає можливість бути рівним собі самому, змінюючи міру рівної
нерівності на шляху самовдосконалення.
Реалізуючи однакове право на рівність, різні люди не стають при цьому рівними у
фактичному житті суспільства. В.Ленін зробив із цього висновок про буржуазну, що для
нього те ж саме - експлуататорську, природу права. Тому фактичну нерівність замислив
зняти в соціалістичному й комуністичному суспільстві на основі норм комуністичної моралі, використовуючи на певному проміжку часу державу диктатури пролетаріату, місія
якої в переході до суспільства, в якому державу змінює комуністичне самоврядування.
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Що з цього вийшло - відомо. Але для потреб сьогодення вкрай необхідно знайти вихід із
реальної проблеми, коли рівне право породжує фактичну нерівність. Потрібно, як про це вже
йшлося, реалізувати рівність не як однаковість, не як урівнювання системою пільг, а як рівність
у її специфічних індивідуальних проявах. Люди різні, але в суспільному житті має бути забезпечена соціальна рівність, без чого зняти суспільну напругу, породжувану нерівністю однією
для всіх міри правозастосування, неможливо. Її не буде, якщо кожна особа буде відчувати себе
в стані душевного спокою і задоволення від того, що її життєві потреби, бажання, цілі, інтереси
знаходять суспільну підтримку, а не засуджуються, не караються, навпаки, заохочуються.
Втілити в життя подібну модель складно, зважаючи на домінуючу в суспільствах
тоталітарно-авторитарного типу патерналістську психологію і споріднену з нею заздрісну
зрівнялівку. Але можливо, якщо, як це і відбувається в так званому цивілізованому
суспільстві, використати новий тип держави - соціально-орієнтовану, демократично-правову. Використати максиму Л.Фейєрбаха, що органічно зросла на головній християнській
заповіді: "соціалізм - це індивідуалізм". Тобто, суспільство як засіб соціалізації людини
має будуватись від людини до іншої людини через ті форми соціуму, які для них є органічним втіленням їх життєвих потреб, а не є потребами якоїсь надособової, надсуспільної
сили, яка стоїть над ними. Засобом забезпечення такого напрямку побудови суспільства
якраз і є демократична соціально орієнтована правова держава.
Для посткомуністичної свідомості формування "державницького умонастрою" є чи не
найголовнішим завданням. Властивий українцям анархізм, підсилений десятиліттями
цілеспрямованої радянської пропаганди про начебто об'єктивне відмирання держави, може
бути подоланий тільки всебічним обґрунтуванням необхідності утвердження саме такого
типу держави. Вона, як свідчить досвід цивілізованих держав, забезпечує рівність, тому що
система пільг у ній зведена до мінімуму. Соціальний тип держави означає, що вона вирівнює відмінності не політикою зрівнялівки, а політикою громадського контролю за діями
тих владних структур, від яких залежить втілення в життя суспільства ідеології соціального партнерства, яка й забезпечує соціальну рівність. Підтвердження цьому - високий рівень
патріотизму громадян, для яких держава, її символи є предметом національної гордості.
Коли є така якість суспільства і держави - громадянське і правова - всі статті "Загальної Декларації прав людини" не носять декларативного характеру. Тобто, вони виконуються, адже є справою людини, яка сама усвідомлює себе громадянином, суб'єктом
правосвідомості. Так, ст.б говорить: "Кожна людина, де б вона не перебувала, має право
на визнання її правосуб'єктності". І, що головне, вона усвідомлює це право як свій обов'язок, якого вона дотримується всюди, якщо країна перебування є учасником міжнародної
організації, суб'єкти якої визнають пріоритет норм міжнародного права по відношенню
до національного законодавства, для якого воно є своєрідною методологічною основою.
Зміст цієї статті вкрай важливий для розуміння сучасної міжнародної політики.
Можна досить часто чути, що, наприклад, США постійно втручаються у внутрішні справи інших країн. У радянські часи саме таким втручанням пояснювали всі невдачі СРСР,
включно до його розпаду. Не відкидаючи наявності певних неправових втручань кожної
потужної держави в політику інших країн, потрібно не забувати, що всі без винятку країни є членами ООН і зобов'язані дотримуватись тих договірно-правових документів на яких
стоять підписи керівників цих держав, або ж х повноважних представників. Якщо пам'ятати про це, тоді як можна говорити про втручання. Адже для всіх учасників, в даному
випадку... "Загальної Декларації прав людини". правовий простір єдиний. Провина за втручання лежить не на тих, хто в якості свідомого суб'єкта правовідносин проявляє свою громадянську позицію, а хто свідомо приховує громадян своєї країни від змісту тих правових документів, які державне керівництво підписує.
Багато проблем правового характеру було б знято з порядку денного, якби б населення
колишнього СРСР було б ознайомлено зі змістом "Загальної Декларації...", якби вона стала
настільним документом для кожного, починаючи з вивчення в якості шкільного навчального предмета. Коли цього не було, то цілком правомірні заяви з боку будь-яких країн-членів
ООН - про порушення прав людини сприймались би саме як правомірні, а не як посягання
на суверенітет. З іншого боку, звернення співвітчизників до міжнародних правових організацій не кваліфікувались би ні владою, ні людьми як зрадництво чи посягання на конституційний устрій, за який слід карати смертю. Коли вперше 10 грудня 1988 року надійшла
вказівка "з Москви" провести у ВНЗ урок, присвячений "Декларації...", розпад суспільства
і держави вже був невідворотний. Саме з цієї причини не реалізувалась ідея перебудови,
яка передбачала перехід до системи права як духовного базису суспільства - мало хто розумівся на ній в країні, яка ніколи не жила в правовому режимі. На цю обставину ще в царські
часи вказував К. Маркс, кажучи, що в Росії система права існує у формі системи привілеїв.
Зараз в Україні сотні правових навчальних закладів. І це позитив, який, можливо,
через певний період принесе свої плоди. Але для цього потрібно, як і зазначав ще Аристо67
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тель, щоб державні службовці в першу чергу були громадянами, тобто носіями правосвідомості і суб'єктами утвердження правовідносин. Ще більш бажано, щоб правосвідомість, а
не партійний інтерес, визначали мотивацію діяльності законодавчого органу України Верховної Ради, адже виконавча влада виконує їх правову волю.
Ще одна проблема, яку слід розглянути в контексті аналізу "Загальної Декларації прав
людини". Вона пов'язана зі змістом ст. 26. Наведемо її повністю: "1. Кожна людина має право
на освіту. Освіта повинна бути безкоштовною, принаймні в тому, що стосується початкової та
загальної освіти. Початкова освіта повинна бути обов'язковою. Технічна і професійна освіта
повинна бути однаково доступна для всіх на основі здібностей кожного. 2. Освіта повинна бути
спрямована на повний розвиток людської особистості і на збільшення поваги до прав людини та
до основних свобод. Освіта має сприяти взаєморозумінню, терпимості та дружбі між народами,
расовими і релігійними групами і сприяти Організації Об'єднаних Націй по підтримці миру. 3.
Батьки мають право пріоритету у виборі виду освіти для своїх малолітніх дітей".
Тут слід звернути увагу на такі моменти. 1. Обов*язковою є початкова освіта. 2. Вона і
загальна освіта мають бути безкоштовними. 3. В основі професійно-технічної освіти мають
знаходитись індивідуальні здібності кожного. 4. Система освіти повинна забезпечувати повний розвиток здібностей, зростання почуття поваги до прав людини та основних свобод. 5.
Освіта має знімати будь-які прояви нетерпимості між народами. 6. Повинна сприяти зусиллям ООН по підтримці миру. 7. Батьки повинні визначати вибір освіти для дітей.
Подана структурна диференціація змісту ст.26 має на меті показати, в яких саме
напрямках повинна відбуватись соціалізація свідомості кожного, хто хоче зрозуміти, що
таке він як громадянин і, отже, суб'єкт громадянського суспільства. У кожному з них є
проблеми, породжені неправовим характером суспільства, з якого вийшла переважна
більшість населення України. Молоде покоління, що стає на життєвий шлях в умовах
вже незалежної держави, продовжує жити під пресом духовно-ідеологічних стереотипів
цього минулого. Тому є потреба вказати на ці стереотипи.
Як бачимо, міжнародне право вимагає від держав гарантій щодо безкоштовності отримання освіти початкової і загальної, але аж ніяк не вищої. І тут глибока філософія:
людину слід виховувати у прогностичному напрямку. А саме: вона приречена жити днем
нинішнім, але думати зобов'язана також про майбутнє. Лише в такому разі вона зможе
вийти зі стану залежності від когось і від чогось, стати залежною від власного розуму і
власної волі, позбутись суб'єктивізму, адже свідомість наповнюється об'єктивним розумом минулого, який і презентує освіта. Тому закиди сучасних людей про те, що вони не
можуть через нестатки дати безкоштовну освіту своїм дітям слід кваліфікувати як рецидив патерналістської психології зі сталим стереотипом, що начебто освіту дає радянська
влада, а не сама людина має схильності до знань.
Формуванню знань сприяє система освіти, побудована на всебічному розвиткові здібностей, для чого потрібно ретельно їх досліджувати, щоб кожен поєднав свій життєвий шлях
із розвитком тих із них, які складають індивідуальну специфіку людини. Якщо такої системи професійно-технічної орієнтації суспільство і держава не створюють, шукати "хто винен?" безпідставно. Система освіти кожним своїм уроком і кроком націлює свідомість саме
на такий шлях. Якщо кожен індивід у своєму житті розвиває властиві йому здібності, об'єктивно формулюється повага до себе і до інших. Адже це інші люди - наші пращури відкривають нащадкам шляхи розвитку. Людина в такому разі розуміє свободу як розвиток власних здібностей, оскільки він не знає меж досконалості. Як і те, що причиною незадоволення життям, причиною несвободи є діяльність, відчужена від того таланту (тих талантів), який (які) є для кожного провідним у його житті. Що стосується пріоритетного
права батьків на вибір виду освіти для дітей, то це не найголовніша їх функція: їх потрібно
не здавати для школи, а готувати до неї, адже у віці 6-7 років дитина вже має сформований
характер і схильності. Дбаючи про майбутнє своїх дітей, батьки, а не держава, зобов'язані
пропонувати їй систему організації шкільної освіти. Поки що цього нємає і це, на жаль, не
додає оптимізму в оцінці перспектив побудови громадянського суспільства в Україні.
На правильність такої думки наштовхують положення ст.29. "Кожна людина має
зобов'язання перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток
її особистості". Цього не було в тоталітарному радянському суспільстві, - пересічні радянські люди не були його творцями. Вся слава і вся влада належала КПРС, а тому це було
партократичне авторитарно-тоталітарне суспільство, підлегле державі. Якщо б це було не
так, ця держава не могла б розпастись - громадяни б її захищали. Але статусу громадянина якраз і не було; був статус народних мас, які підтримували політику держави, адже
інших варіантів не існувало. "Жила бы страна родная, и нету других забот" - такою була
офіційна ідеологія. Радянські люди до цього звикли, а звичка - друга натура, а натура
підпорядковується інстинктам, а не творчому генію, який у кожній людині потрібно розбудити. Цю місію може виконати тільки громадянське суспільство, зобов'язання якого
для людини тотожні її власним обов'язкам.
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Ще один важливий аспект, зважаючи на дуже суперечливу природну і суспільну
вдачу українця - з одного боку схильність до анархізму, до несприйняття "диктату центру" , з іншого, історично сформований патерналізм, потрібно проаналізувати в ст. 29. Йдеться про другий пункт: "При здійсненні своїх прав і свобод кожна людина повинна піддаватись тільки таким обмеженням, які встановлені законом винятково з метою забезпечення
належного визнання і поваги прав і свобод других і задоволення справедливих вимог моралі суспільного порядку і загального благополуччя в демократичному суспільстві".
Людина - суспільна істота, тому, живучи в суспільстві, вона не може не відчувати
обмежень властивої їй свободи волі з боку такої ж волі інших. Якщо це тоталітарне суспільство, яке поглинає індивідуальність особистості на зразок "раньше думай о Родине, а
потом о себе", вона протестує проти цього. Але протест виявляється, зазвичай, не проти
держави, яка створила такий тип суспільства, а проти звичайних людей. Якщо ж це громадянське суспільство, творцем якого є сама особистість, кожний громадянин, тоді існуючі закони держави як основного засобу реалізації його цілей не можуть сприйматись як
обмеження індивідуальних свобод. Саме таким чином у контексті правових суспільних
відносин входять моральні засади людської свідомості, що не сприймаються людьми як
моралізаторство, не підкріплене наявним і належним рівнем можливостей для того, аби
люди мотивували свої вчинки абсолютними щодо їх соціально-духовної цінності моральними імперативами на зразок вимог золотого правила моралі.
Для посткомуністичної свідомості це вкрай важливо. Адже комунізм намагались будувати на засадах морального кодексу будівника комунізму, ігноруючи при цьому необхідність
правового захисту людини. Ясна річ, що це призводило до різко негативного несприйняття
суспільною свідомістю на її буденно-психологічному рівні вимог моралі взагалі. Звідси зростання аморалізму і повне правове невігластво. Перебудова, що замислювалась як правова,
призвела до краху головних духовних підвалин в свідомості людей. Інакше й бути не могло,
адже суспільство, держава - це не матеріальні установи, а певний соціально-духовний умонастрій. На противагу егоцентризму, суб'єктивізму, егоїзму, індивідуалізму, які хочуть для
себе суспільних благ, але не діють як суб'єкти суспільства, суб'єкти суспільного життя.
Коли Україна стикається з цивілізованими країнами в різних сферах співробітництва, проблема його ефективності залежить від того, що міждержавні рішення не підкріплюються на рівні суспільства. Тобто, воно не організоване як громадянське, люди в ньому не
діють як громадяни - носії управлінської влади. Вони все ще під владою розуміють владу
над собою якихось чиновників, а не як потребу і обов'язок самим чинити правочинно.
Отже, головне завдання сучасної системи освіти - формування правосвідомості людини як громадянина, а не просто особистості, що бере знання "до відома", а не до виконання. Іншого способу подолання патерналістської свідомості, очевидно, не існує. На користь цього свідчить архаїчний вислів Геракліта: " Багатознайство розуму не навчає".
Розум у статусі закону - це правові норми, правосвідомість загалом,
Л.Д. КРИВЕГА, І.М. МУХІН

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ ЯК ЦІЛІСНО-ІНТЕГРАТИВНИЙ СТАН
СОЦІАЛЬНОЇ СВОБОДИ
Визначення місця та ролі громадянського суспільства як вагомого чинника у розгортанні в Україні соціальних аспектів свободи є вельми актуальною проблемою сучасного суспільствознавства. Треба зазначити, що досліджувана проблема залишається дискусійною
не лише з причин субєктивного характеру, котрі пов'язані з надмірною політизованістю
нашого соціально-політичного життя, витоки чого в свою чергу треба шукати в нашому недалекому минулому, коли міфологізування певної групи понять заважало конструктивно
працювати з категоріальним апаратом, спрямованим на розкриття власного трансформаційного потенціалу суспільства. Не менш визначальною є причина об'єктивного змісту. А
саме недостатня проявленість буттєвої, онтологічної сторони громадянського суспільства,
його вкоріненості в реальних, конкретно-історичних обставинах свого становлення, того,
Що дозволяє говорити про нього не лише як про ідеологічний концепт епохи Просвітництва, але й як про певну "відповідь на розвиток суспільства перехідного періоду" [1,294]. Саме
тому, перш ніж ми звернемось до вивчення конкретних механізмів розгортання громадянського суспільства в Україні, зазначимо що певні аспекти досліджуваної теми розглядалися в
працях І.Кального [2; 3], Колодій А.[4; 5] та інших. Але з точки зору дослідників практично випали питання розгляду громадянського суспільства як цілісно-інтегративного стану
соціальної свободи. Саме це завдання і виступає метою даного дослідження.
Найбільш релевантним для цілей даної статті можна вважати наступне визначення громадянського суспільства: "Громадянське суспільство - інститут соціального життя, зусилля
якого спрямовані на забезпечення умов та розвитку людської життєдіяльності як на рівні
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індивіду, так і на рівні великих або малих соціальних груп задля досягнення солідарності та
справедливості" [2, 328]. Органічне поєднання субєктивного та обєктивного факторів суспільного розвитку, встановлення при цьому місця та ролі всіх видів суб'єктів вільної креативної діяльності, від індивідуальних до колективних, визначення морально-ціннісної спрямованості розгортання нового типу суспільних відносин, - все це робить наведену дефініцію надзвичайно корисною та перспективною для подальшого аналізу соціальних аспектів свободи.
Беззаперечним є зв'язок процесу становлення громадянського суспільства з новим,
ринковим типом економічних відносин. "Онтологічним підґрунтям громадянського суспільства є ринок та його відносини..." [З, 29]. Саме ринок є основою переходу від поняття
громадянського суспільства, як воно виявляло себе у працях перших його адептів епохи
Просвітництва, до ідеї громадянського суспільства, до формування її позитивного змісту,
пов'язаного з наступними концептами: свободи як "можливості самовиразу та самоздійснення", солідарності як "можливості реалізації загальних інтересів та цілей", справедливості як "моральної основи, умови здійснення загальнолюдських цінностей з орієнтиром на рівність прав людей здійснювати свої життєві смисли, забезпечувати відповідність
між діянням та відплатою, заслугами та їх визнанням", суспільної злагоди як "погодженої волі на дію та міру відповідальності за її результати" [3, 40]. Вказані онтологічні засади громадянського суспільства суттєвим чином компенсують первісну негативність потенціалу вказаного поняття, його пов'язаність з необхідністю виконання свого попереднього надзвичайно важливого завдання руйнування абсолютистських монархій XVII-XVIII
ст. Коли це завдання було виконано в ході буржуазних революцій, певні сторони змісту
поняття громадянського суспільства відійшли у тінь, стали рутинною практикою повсякденного буття західного світу: самоуправління, інститути впливу на державні органи, лобіювання інтересів певних соціальних груп тощо.
Однак відомі наслідки процесів руйнування комуністичного світу знову актуалізували питання про механізми виникнення та формування того типу людських відносин,
які нашому суспільству ще треба буде засвоїти: "Громадянське суспільство виникає там і
тільки тоді, де і коли інститут держави вже не в змозі оптимально виконувати функції
регламенту суспільних відносин, де визріли передумови громадянського компромісу та
світоглядного плюралізму; де складається сукупність суспільних інститутів, які мають
власний статус та які здатні до рівноправного діалогу з інститутом держави, спроможні
протистояти політичній експансії держави, бути їй противагою; стримувати її намагання
до монополії, до перетворення із системи забезпечення розвитку суспільства в систему
самозабезпечення" [З, ЗО]. Громадянське суспільство формується як реакція на ситуацію
відчуження людини від свого оточення, що складається за умов домінування ринкових
відносин; на формальну раціоналізацію, яка властива процесам бюрократизованого державотворення; на персоніфікацію суспільних відносин та деперсоніфікацію людей, на ірраціональність соціального досвіду. Однак формалізація політичного та суспільного життя
також може поширюватися і на громадянське суспільство, може послаблювати його.
Долати такі негативні тенденції у розвитку громадянського суспільства потрібно,
насамперед, за рахунок оптимального формування гілок влади, становлення асоціацій
підприємців, створення професіональних спілок робітників та службовців, оформлення
політичних партій, становлення незалежної преси, формування такої родини, що забезпечувала б витоки громадянського суспільства . Не останню роль при цьому має відігравати відмова від абсолютного протиставлення громадянського суспільства та держави.
Навпаки остання складає один із структурно-організованих елементів такого суспільства,
поряд з іншими - самоуправлінням, працею, капіталом та родиною. Необхідно постійно
підтримувати певний баланс між державою та громадянським суспільством, розв'язувати діалектичні протиріччя між згаданими складовими соціуму, які забезпечують при цьому інтегративну цілісність індивіда. Тема громадянського суспільства в Україні є на сьогодні найменш академічною. Проте, суперечки, що розгортаються навколо цього поняття, демонструють, скоріше, політико-ідеологічний, ніж, дійсно, практичний ухил: за деякими оцінками, розбудова громадянського суспільства в Україні - справа не одного десятка років [6]. "Ми ще не маємо досконалої державності, а громадянського суспільства в
його європейському розумінні у нас ніколи не було" [7, 586]. Дійсно, в Україні закладені
лише підвалини громадянського суспільства та налагодження його взаємодії з правовою
державою. Подальший розвиток цих зв'язків передбачає одночасний розвиток обох складових, в першу чергу в напрямку забезпечення в суспільстві свободи. А відтак чим пояснити запеклість суперечок у той момент, коли їх предмет власне ще й не склався?
По-перше, треба відзначити істотну, в самому понятті закладену невизначеність,
відкритість, незавершеність громадянського суспільства. "Громадянське суспільство - це
сфера спонтанного самовияву вільних індивідів" [8, 125]. "Це не структурна одиниця, а,
насамперед, спосіб життя людей у стилі приватності, сфера людської свободи... [9, 229]".
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"...громадянське суспільство завжди залишиться чимось незавершеним..., тому що його
сутність у відкритості, у свободі" [10,74]. Однак, не можна сказати, що таке розуміння громадянського суспільства було очевидним від самого початку. Якщо спершу його зміст звичайно викладався в термінах індивідуально-раціоналізованого освоєння (теорії "суспільного договору" та ліберально-просвітницькі підходи), то потім на перше місце виступає момент підкреслення певної несумісності раціонального (бюрократизованої державності) та
реальних громадянських відносин, що навіть дало підстави деяким мислителям робити
наголос на "ірраціоналізмові" як основній характеристиці нового суспільства. Але така
оцінка надто переобтяжена суто інтелектуальними очікуваннями та ілюзіями. Тому зараз
домінують більш зважені, більш позитивні підходи. Серед них слід окремо виділити роботи
санкт-петербурзьких науковців, які розробляють питання про визначення онтологічних
засад громадянського суспільства, його ролі та значення у здійсненні свободи [3, 13-48],
встановлюють зміст та основні характеристики політичних вимірів розвитку громадянського суспільства [10,92-122], надзвичайно продуктивно використовують ідеї діалектичного синтезу в громадянській свободі системного та життєвого світів суспільства [11,123-188],
розробляють фундаментальні філософські, ціннісні та методологічні засади стратегії розбудови реального громадянського суспільства [12, 255-264]. Найбільш значимою є для нас
думка про формаційний, послідовно-закономірний характер розвитку громадянського суспільства, про його рух від попереднього періоду до формаційного,"... коли і надбудова, включно з її найважливішим елементом - державою, буде відповідати не тільки економічному
базису, але й людській природі" [12, 263]. Що в свою чергу актуалізує питання про місце і
роль свободи, справедливості та солідарності у розбудові нового суспільства.
Саме через ці протиріччя, що виникають при спробі дати вичерпне визначення такого явища, в основі якого міститься істотна невизначеність, деякі фахівці використовують
по відношенню до громадянського суспільства поняття "ідеально-типової категорії". Вона
"...описує та унаочнює складний і рухливий комплекс захищених законом недержавних
інституцій, які здебільшого є ненасильницькими, самоорганізованими, саморегульованими, перебувають у постійному зв'язку одні з одними та з державними інституціями,
які є для них "рамкою", звужуючи та водночас уможливлюючи їхню діяльність" [13,15].
Дуже показовим при цьому є те, що знову з'являється тема насилля.
Проблема насилля в зв"язку з розглянутою проблемою має дуже великий спектр проявів. Громадянське суспільство характеризується відокремленістю від держави . Більш
того, воно є противагою державі, альтернативою їй, або контрагентом . Головна задача
громадянського суспільства - усунення насильства, воно має досить міцні інститути для
протидії владним інститутам. У більш позитивних термінах громадянське суспільство
призначене брати участь в процесі ліквідації відчуженості в суспільстві в цілому . Воно
має за мету розгортати "інституції згоди" [14,18], при цьому бажано досягти хоча б "часткового консенсусу" [14, 25]. Безумовно цікавим тут є спроба розгортання "позитивного"
дискурсу сили: "... ми поки що не змогли піднятися саме до такого розуміння органічного
поєднання "консенсусу з конфліктом", що є однією визначальною рисою західної демократії" [15, 57]. Основний набір понять, комунікація, консенсус, згода, договір тощо, вказує, скоріше, на те, що досягнути (реалізувати) чогось із цього набору дуже важко.
Отже, ми можемо перейти від дещо декларативних уявлень про громадянське суспільство на кшталт наступного: "... громадянське суспільство визначає рівень свободи і ефективності ринкових відносин" [16, 22], до більш реалістичного погляду, в центрі якого знову знаходитиметься проблема визначення конкретного місця і ролі насильства в даному суспільстві.
При цьому по відношенню до нашої країни є досить очевидною стагнація процесу становлення структури громадянського суспільства, воно значною мірою криміналізується
[17,64;191].
Поняття громадянського суспільства є вирішальним для розуміння становлення соціального змісту свободи, оскільки саме тут певним чином проявляється та вирішується
проблема двоїстої, освоююче-соціалізуючої, природи свободи. Це відбувається через розширення процесу рефлексивного ставлення до світу, до передумов суспільної практики.
Ми бачили, що розгортання свободи на попередніх історичних етапах відбувалось або за
рахунок жорсткої дії (тиску) предметного змісту на соціального суб'єкта з відповідним
знищенням значної частини його потенціалу (резистентна свобода або її універсалізація),
або за рахунок розгортання самодостатньої системи соціальних відносин, відтворення яких
практично не залежить від їх співвіднесеності до своїх предметних умов (раціональнодистрибутивна свобода або її систематизація). І те, і інше несуть не лише "внутрішні" загрози, досить відомі із формулювань "парадоксів свободи" ("чим її більше, тим її менше",
несумісність свободи і справедливості, демократії і індивідуалізму тощо). Тут вкрай важливий і "зовнішній", цивілізаційний аспект. Західна цивілізація, що базується на принципі свободи, поступово зміщується на ґрунт цивілізації східної, азійської, оскільки перша в свободі і через свободу дуже ризиковано, з несподіваними наслідками актуалізувала
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тему насилля. І якщо для східної моделі людських стосунків примус ніколи не мав самостійного значення, він був "розчинений" в них, "зрощений" з ними, то західна модель
була змушена звернутись до свободи в її повному обсязі, з соціалізацією примусу, з перетворенням його у важливий чинник суспільного розвитку.
Саме під таким, подвійним, кутом зору, що поєднує у собі і "внутрішній", логічний
аспект свободи, і "зовнішній", цивілізаційний, треба давати розглядати громадянське
суспільство в Україні як цілісно-інтегративний стан соціальної свободи. З одного боку,
саме громадянське суспільство, з його невизначеністю, суперечливістю між різними його
сторонами (групами інтересів), з його відкритістю та незавершеністю, з відсутністю жорстко структурованих пріоритетів, які зазвичай встановлює держава, стає тим суб'єктом
соціальної активності, соціальної свободи, що є цілком співмірним тим реальним задачам
і проблемам, що постають перед людством (екологічні, ресурсні, продовольчі, медико-біологічні тощо). Сподіватися на те, що такі проблеми вирішуватимуть і надалі лише "компетентні" групи і особи (фахівці, політики тощо), було б досить наївно. Бюрократія, наукові фахівці, особливо ті, хто працює на державне замовлення, завжди тяжіли до закритості інформації, до обмеження допуску не-спеціалістів. Однак чи будуть форми і види
безпосередньої участі в управлінні з боку мас належати до "електронної демократії" чи це
буде щось інше, має визначитись у ході практичної діяльності.
З іншого боку, принципово змінюється й об'єкт сукупної практики. Якщо в раціоналізуючих практиках (науково-теоретичних дискурсах, ринково-політичних процедурах, ідеологічно-світоглядних поясненнях) зміст предмету освоєння не був принципово важливим
і "розум" його активно (апріорно, трансцедентально) формував, перебудовував відповідно
до "цілей" та "ідей", то зараз засвоюваний зміст сам активно формує свого суб'єкта. Людина може, дійсно, вільно ставитись до себе, до своєї тілесної організації, до свого оточення
(речового, громадського тощо). Однак, хто буде стверджувати напевне, що ця свобода не
витікає лише із структурних особливостей нашого мозку, нервових закінчень тощо [18; 186]?
Тобто ми опинилися перед дуже складною, динамічною системою відносин суб'єкта та
об'єкта соціальної активності. Саме такою динамікою володіє громадянське суспільство. Воно
зацікавлене в поширенні інформації з використанням новітніх засобів комунікації, у вільному розповсюдженні знань, в розгортанні широкої системи вертикальної та горизонтальної
соціальної мобільності. Відомі заперечення щодо того, що маси, юрба, споживач не здатні
самі визначитись з негативними проявами даної соціальної свободи (такі прояви масової культури як жорстокість, цинізм, руйнування системи традиційних обмежувачів тощо), є, скоріше, практичною проблемою, проблемою співвіднесення цілей, що активно "переформулюються" державою, та засобів, які також вже "напрацьовані" владними вертикалями.
Для розуміння досить складної, рефлексивної природи соціальної свободи, необхідно проаналізувати більш широкий соціальний контекст, що склав основу формування громадянського суспільства, яке при цьому розглядається як різновид системи соціального посередництва.
Україна має суттєвим чином переорієнтуватися саме на цивілізаційну перспективу
свого розвитку, тобто має, по-перше, освоїтися з базовим, рушійним елементом цивілізаційних процесів - з внутрішнім, еволюційним розвитком, що складається цілком на особливій, специфічній, неповторній основі, закладеній конкретною історичною ситуацією,
по-друге, визначитися з тим, яке місце Україна займає посеред тих цивілізаційних утворень, що вже склалися, і, по-третє, чітко встановити свій власний цивілізаційний вибір,
вибір, що склався об'єктивно, на підставі як найближчих економічних та політичних передумов (суспільно-формаційних), так і віддалених історико-культурних та етнічних особливостей власного становлення.
Як "зовнішня", експлікована в відповідних інтерпретаціях відомих подій минулого, історія, так і деякі події та обставини сучасності вказують на основний соціальноцивілізаційний вибір України, який в той самий час є принциповим для самовизначення інших суб'єктів історичного процесу, - на становлення системи глобального (соціального) посередництва в сучасному суспільстві.
Будучи близьким за певними ознаками до концепції громадянського суспільства, поняття системи соціального посередництва позбувається при цьому обов'язкових прив'язок до дихотомії "держава-громадянське суспільство", набуває свого власного, самостійного змісту івизначається на основі іманентних законів розвитку процесів соціалізації в сучасному суспільстві.
Система суспільного посередництва, що поступово, об'єктивно формується на теренах
суспільного життя України, розуміється як система суб'єктів соціальної активності, кожен
з яких визначається не через власний зміст (інтересів тощо), а лише настільки, наскільки
він представляє собою інтереси, потреби, пріоритети інших суб'єктів соціальної активності.
Відповідно ми позбуваємось, по-перше, обов'язкової присутності жорсткої нормативності, оцінювальності (не має значення, що ці оцінки позитивні) і певною мірою навіть
нічим не виправданої декларативності та прожектерства, коли переходимо до аналізу за72
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гальносуспільних процесів соціалізації, що передбачає становлення того, як суспільство
в цілому, реально (не номінально), як колосальний конгломерат різних груп, інтересів,
позицій тощо, може бути суб'єктом активних трансформаційних процесів.
По-друге, ми набуваємо певної соціальної перспективи не лише в практичному плані,
але й в теоретико-методологічному. Всі прояви соціальної активності, незалежно від того,
на якому рівні вони відбувалися, чи індивідуально-психологічному, чи розгорнутому, державно-корпоративному, стають зрозумілими, раціональними, втрачають атрибути логічної несумісності та онтологічної розірваності лише тоді, коли чітко визначимося із соціальною природою тих систем загальних опосередковувати що на сьогодні складаються.
Те, що розгортання системи глобального (соціального) посередництва, є, дійсно,
цілком самостійним цивілізаційним вибором України, дуже важко, з серйозними економічними, демографічними, екологічними та іншими втратами, доводиться на практиці.
Ми постійно зіштовхуємося з тим, що опиняємось між різними полюсами геополітичних
та інших інтересів, з тим, що наше не дуже віддалене минуле розвивалося в логіці жорсткої опозиції двох світових політичних центрів, з тим, що навіть наша державна незалежність значною мірою стала результатом граничного розгортання вказаної логіки.
Ми могли б сподіватися, що розуміння, теоретичний аналіз ситуації, у якій ми опинилися, дадуть можливість уникнути зіткнення з більш руйнівними наслідками, нададуть суспільним процесам загальнолюдської спрямованості, такого змісту, що вкаже тенденції подальшого розвитку багатьом іншим країнам.
При цьому можна послатися на світовий досвід розбудови громадянського суспільства саме як посередницького, яке розглядається як агент формування таких чеснот, як
вихованість, "соціабельність", здатність до солідарного вирішення проблем. Воно націлює
громадян на соціальні зв'язки, принципи громадянськості, відкритості, товариськості та
відповідальності. Або на досить розповсюджену на Заході практику вирішення правових
колізій на до судовому рівні, за допомогою інституту медіації (посередництва) і тоді сам
процес примирення шляхом досягнення консенсусу стає гнучким та неформальним.
Системи соціального посередництва можна розглянути в двох, взаємопов'язаних аспектах. З одного боку, саме тут насилля практично асимілюється саме як соціальний феномен. Той, хто виступає посередником при розв'язанні проблеми, яка раніше потребувала
жорстких форм ставлення до свого змісту, виступає суб'єктом свободи лише настільки, наскільки він репрезентує "чужі" інтереси, інтереси, які знаходяться в ситуації взаємовиключення та непримиренності, наскільки він здатен витримувати напругу протиріч, пом'якшувати їх, приводити їх до примирення. А, отже, з іншого боку, формується потреба в постійному рефлексивному "супроводженні" проблеми у вигляді цілком самостійної по відношенню до якихось конкретних та зацікавлених сторін процедури соціальної експертизи.
Формування політичних технологій нового відкритого суспільства потребує відповідної спеціальної процедури встановлення перспективних, мало визначених тенденцій
розгортання власне соціальних вимірів поточної політики. Ми можемо виокремити наступні складові елементи процедури соціальної експертизи:
1) Вона передбачає полісуб'єктність у визначенні тих, хто її здійснює (не лише носії
інтелектуальних ресурсів, обмеження в застосуванні соціально-елімінуючих практик);
активне використання телекомунікаційних ехнологій для залучення широких верств
населення при обговоренні питань ; широка у іасть фахівців різних галузей гуманітарно
го знання (соціальної психології та антропології, культурології, конфліктології та ін.).
2) Соціально-моністична методологія: конструктивність та практична спрямованість;
спрямованість на визначення віддалених наслідків; постійне соціально-орієнтоване суп
роводження трансформаційних процесів від самого початку до отримання перших резуль
татів, враховуючи і ті, що не були передбачені; відмова від соціальних технологій, орієн
тованих на перетворення суспільства в цілому, перехід до почастинних (покрокових) тех
нологій, які передбачають відтворення таких соціальних форм розв'язання проблем, що
максимально відповідають їхньому власному змістові.
3) Встановлення спеціальних процедур об'єктивного змістовного моделювання про
блемних ситуацій не лише через оформлення їх у вигляді інтересів зацікавлених сторін,
але й через відтворення більш широкого соціального контексту.
Практична необхідність широкого застосування процедури соціальної експертизи є
цілком очевидною при підготовці та розробці народногосподарських, екологічних, юридичних, освітніх та інших проектів як регіонального, так і загальнодержавного рівнів є досить
очевидною. Це означає відмову від встановлення пріоритетних носіїв соціальної активності
(перш за все - державних установ), відмову від примусової ієрархізації цих носіїв за критерієм значимості для розв'язання саме цієї, поточної задачі, відмову від нав'язування соціальній проблематиці жорстких антропологічних (статево-вікових), психологічних (поділ
на сильні та слабкі типи темпераменту, визначення пріоритетних мотивацій тощо) та інших
констант, за якими відбувається відсів учасників соціальної експертизи.
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Основна ознака соціальної експертизи - встановлення, спеціальна розробка механізмів запуску процесів самостійного відтворення тих моделей відносин між людьми,
що матимуть результат, прийнятний не лише для безпосередніх учасників-замовників
експертизи, але й для учасників відтворення вказаних моделей.
Визначення місця і ролі процедури соціальної експертизи як прояву рефлексивної
сутності соціальної свободи може мати пріоритетне значення і з огляду на суттєві зміни і в
об'єктивному змісті свободи: "Ми вступили в суспільство "опосередкування", де відношення дії до свого наслідку стає усе менше прямим і де робота налагодження грає тому
виняткову роль..." [19, 207]. Те, що нас оточує, має виключно темпоральне, своєрідне
футурологічне значення, спрямоване на перспективу, яке зовсім не вичерпується змістом,
що є "тут-і-зараз". Тому процеси опосередковування вийшли з глибин європейського "Буття", яке відкривається через "техніку" [20, 45-66], і мають знайти певне завершення у
принципово інших, не фізичних і не технічних законах соціальної організації, у соціальному опосередковуванні (посередництві).
Таким чином, розгортання рефлексивної складової соціальної свободи відбувається в
дуже складній системі суб'єкт-об'єктних відносин, в якій надскладність та перенасиченість
протиріччями предметного змісту поступово отримує достатньо релевантне "відображення" в соціальній структурі. Розгляд громадянського суспільства як цілісно-інтегративного
стану соціальної свободи показав, з одного боку, необхідність виявлення власного, суто соціального змісту громадянського суспільства, котрий ніяк не вичерпується протиставленням державно-владним інституціям і розгортається через явище соціального посередництва, а з іншого - виявив значний потенціал саморефлексивності громадянського суспільства.
Це, у свою чергу, виводить на загальноцивілізаційний рівень розуміння громадянського
суспільства як такого виду суспільної практики, в якій відбувається освоєння примусу, де
він стає лише рядовою, не домінуючою формою соціалізації, і тим самим відповідає на новий "виклик історії" новим рухом у розгортанні соціальної свободи, - поступовим вирівнюванням соціального становища спеціалізованих інтелектуальних рефлексивних практик
стосовно інших їх видів, втратою ними привілейованого статусу, що означає відкриття нових форм саморегуляції суспільства, нових ступенів свободи суспільства.
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ВАСИЛЬЧЕНКО В.М.

ДИАЛЕКТИКА И СИНЕРГЕТИКА КАК МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЦЕССОВ.
В последнее время при исследовании социальных проблем очень часто используются синергетические подходы. В этом случае зачастую делается попытка перенести по аналогии понятийный аппарат синергетики, который изначально разрабатывался и использовался при изучении физических и биологических систем, на социальные процессы. С
помощью такого подхода стремятся, как иногда
говорят, преодолеть "революционно-практическую" форму диалектики К. Маркса.1
И здесь возникает вопрос: насколько правомерно перенесение принципов синергетики и ее понятийного аппарата на изучение , "конструирование" из "этого материала"
моделей социальных систем? Вопрос не простой. Он требует более глубокого рассмотрения сущностных характеристик диалектики и синергетики и их логических форм.
Диалектика в современном ее понимании - есть учение об универсальных связях и
всеобщем развитии. При этом можно говорить о связях и развитии присущих всей действительности независимо от духа, и можно говорить о связях и развитии логических форм,
которые формируют саму действительность. Есть еще один аспект диалектики как отражение связей и развития действительности в человеческом духе. В любом случае, то ли
отражение с помощью логических форм действительности (марксизм) или развертывание
действительности в логических формах (Гегель), предполагается, что такими формами
являются, прежде всего, понятия или категории. Поэтому есть необходимость выяснить,
какова роль этих форм в "конструировании" действительности, как можем мы их использовать при мысленном моделировании мира.
Если эти формы являются организующими началами действительности, то, видимо, не имеет особого значения какова эта форма, ибо она может применяться так, как я
хочу видеть действительность и тогда это идеализм. А если формы изначально взаимосвязаны и развиваются в соответствии с развитием действительности и существующими связями в ней, то их использование вынуждает применять такие формы, которые соответствуют происходящим процессам в самой действительности. Тогда они отражают процессы более или менее адекватно и приближают наши знания об объектах познания к истине. Такой подход есть диалектический, а если быть точнее, то диалектико - материалистический. В этом случае отпадает необходимость в разговоре о преодолении "революционно - практической" формы диалектики. Ибо, если мы ту или иную категорию для отражения социальных процессов заимствуем из другой действительности (природы), то, видимо, необходимо установить истоки наполнения смыслами той или иной категории и выявить насколько возможно эти смыслы прямо без учета специфики социальной действительности переложить на эту действительность.
Считается, что диалектика является учением об универсальных связях и всеобщих
законах развития природы, общества и мыслительных процессов. Синергетика же - есть
теория, раскрывающая наиболее общие механизмы самоорганизации сложных систем.
Уже в этих, далеко не полных определениях одного и другого предмета наших рассуждений мы видим, что синергетика является одним из аспектов диалектики. Ибо она, хотя и
раскрывает наиболее общее, то только с точки зрения механизмов самоорганизации сложных систем. При этом, рассматривая общество как самоорганизующуюся систему, мы должны помнить, что процессы, происходящие в этой системе, в большинстве случаев протекают под воздействием интересов и потребностей социальных групп как субъективных
формообразующих элементов ее. Безусловно, здесь возникают и процессы на уровне неосознанных действий, но это особый случай, любующий отдельного рассмотрения. Может
быть, в случаях изучения действия толпы, стихийных выступлений масс оправдано применение синергетических методов исследования. В условиях, когда классы и их действия
не интересуют исследователей, так как сегодня эти социальные группы, их существование отрицается или умалчивется об их существовании, то синергетика, её понятийный
аппарат создает видимость адекватного отражения социальной действительности.
Синергетика как теория использует такие понятия как - "система", "самоорганизация", "открытые системы", "нелинейные системы", "неравновесные системы", "диссипативные системы", "закрытые системы", "открытые системы". Каждое такое понятие,
по своему содержанию, наполняется главным образом количественными характеристиками, что дает возможность описывать количественную сторону самоорганизующейся
системы, в том числе и технической, функционирующей по алгоритму самоорганизации,
созданному человеком. В этом случае информация циркулирует в объемах обеспечивающих упорядоченное функционирование системы.
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В социальных системах ценность циркулирующей информации определяется не
столько количественными характеристиками, сколько смысловыми, притом смыслы определяются многими факторами, в основе которых лежат интересы и потребности. Синергетика развивается в рамках позитивизма. А это значит, что научные исследования
проводятся не объективно в соответствии с существующими связями, а исходя из теорий, как логически созданных парадигм.
Синергетика как теория о нестабильных, неустойчивых системах есть своего рода
реакция на ньютоновско-лапласовскую теорию, которая была и остается в какой-то мере
базой метафизических взглядов на социальную действительность, стремление
преодолеть
эту метафизичность в условиях глобализации современного знания.2 Это, видимо, своеобразная попытка внести вклад в формирование космоантропоцентрического мировоззрения, что, безусловно, требует разработки и нового категориального аппарата или наполнения новыми смыслами уже используемых категорий.
Так космоцентризм античности положил начало рационального освоения мира.
Именно античная философия дает нам умопостигаемые категории, которые не опираются
прямо на чувственно воспринимаемые конкретные аналогии сущего, что требовало некоторого выхода за пределы натурфилософии.
Философия Нового времени как антропоцентрическое мировоззрение значительно
отодвинула натурфилософию на второй план, сосредоточив своё внимание на культурософии и историософии. Так как в это время особо продвинулись знания о природе, то ученые
гуманитарии стремятся распространить законы и категории наук о природе на объяснение социальной действительности. Категориальный аппарат диалектики разрабатывается в рамках гегелевского идеализма как исторического процесса. Именно эта диалектика
попыталась преодолеть господство метафизики ХУШ века. Материалистическая диалектика К. Маркса поставила гегелевскую диалектику с головы на ноги, сделав ее методологией научного исследования. Подлинные научные достижения возможны только на базе
основных принципов диалектики, осознанно используют их ученые или стихийно. Естественные науки не терпят субъективизма. Природа мстит человеку, если он поступает вопреки ее законам. Примеров в истории человечества предостаточно. Значительно сложнее
с методологией исследования общественных процессов.
Марксистское понимание диалектики предполагает выделение диалектики объективной и субъективной. Марксистская диалектика как форма субъективной диалектики
и как учение четко определила взгляды субъекта на мир с позиций его объективного существования. Материалистическая диалектика как логика познания мира разрабатывает материалистическое понимание логических форм, с помощью которых человек конструирует свое видение мира, и осмысливает его.
Здесь, как известно, под мышлением понимается способность человека субъективно
отражать объективный мир с помощью категорий. А поэтому категории являются всеобщими нормативами познавательно-мировоззренческого отношения человека к действительности, в том числе и к собственному бытию. По своему источнику категории являются отражением общественно развитым человеком реального предметного мира. Именно понятие
отражения сводит категории к их действительным основаниям. Категории являются не
кантовскими априорными познавательными установками и не гегелевскими самостоятельными творческими сущностями, а результатом духовно-практического взаимодействия реальных предметов, человека и мира, в котором он живет. Поскольку категории есть отражение объективного в субъективном, то они имеют отношение и к объекту и к субъекту.
Вместе с тем субъективность категорий не означает их произвольность. Как формы
сознания категории всеобщи и необходимы, а, следовательно, обязательны для мышления
каждого индивида, ибо они несут элемент объективно существующих связей в своем умопостигаемом содержании. Если категории и несут элемент позитивистской конвенции, то он
коренится во внешнем, в форме, что дает возможность передавать знания о мире из поколения в поколение. Объективное содержание категории, скрывающееся за формой, не подлежит конвенции; если оно объективно, а не сконструировано субъектом и субъектом оформлено. Объективные законы и категории природы и общества не есть конвенции, как юридические законы. В них отражаются существенные, общие, необходимые, устойчивые, повторяющиеся объективные связи. Именно эти связи и выступают как законы, знание которых
дает нам возможность предвидеть те или иные события, когда мы их хорошо изучили, т.е.
не только их обнаружили, сформулировали, но и определили условия их проявления. Такого подхода требует материалистическая диалектика и к исследованию социальных систем.
Как нам представляется интересные мысли о соотношении необходимого и случайного в развитии сложных систем, а в связи с этим и предсказуемости и непредсказуемости
возможных последствий эволюционных процессов
в этих системах содержатся в статье Н.Н.
Моисеева "Универсальный эволюционизм"3. В этой статье Н.Н. Моисеев сопоставляет возможности раскрытия содержания механизмов развития сложных систем, основанных на
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дарвиновской "триаде - изменчивости, наследственности, отбора" и механизмы бифуркационного развития. При этом он приходит к выводу, что ни тот, ни другой подход не могут
дать адекватного отражения социальной действительности. Он замечает: "...общественные
процессы не могут нарушать законы, определяющие процессы, протекающие в живом и не
живом веществе, но и не исчерпываются ими. Обществу свойственны
новые принципы отбора, связанные с целенаправленной деятельностью людей"4-, а бифуркационные механизмы в социальных системах "проявляются не в таком рафинированном виде, как в6. физике... ", хотя и "...сохраняют свою основную особенность - непредсказуемость исхода"
Механизмы бифуркационного развития, которые по своей сути раскрывают развитие системы на этапе выбора, где огромное значение приобретают случайности. На этом
этапе происходит переход от одного качества к другому. Таким образом, если в диалектике механизм развития систем обнаруживается в диалектике взаимопереходов количественных и качественных изменений, то синергетика этот механизм описывает с помощью флуктуаций, бифуркаций и других понятий и на заключительном этапе развития в момент
кульминации, скачка, когда система оказалась в неустойчивом состоянии. Но это не означает, что, описывая механизм развития системы с помощью категорий диалектики,
можно пренебрегать случайностями. Точно так же нельзя не считаться с необходимостью
в случае рассмотрения механизма развития системы в состоянии бифуркации.
Здесь хотелось бы вспомнить неоднозначное, весьма осторожное отношение к этим
проблемам К. Поппера. Он отвергал "возможность теоретической истории, или исторической науки об обществе, которая была бы сопоставима с теоретической физикой".6 Вместе с тем, он допускал применение методов исследований в социальных
науках, которые
используются в технических и естественных науках, но с оговорками.7 Нас интересует в
исследованиях К. Поппера именно этот момент, так как этот аспект его, как нам представляется, и игнорируется, теми исследователями, которые молча, без ссылок на К. Поппера, идут за ним в оценках социальных процессов.
Сегодня развитие материального производства и общества в целом не отдается человеком на произвол стихии рынка, как это имело место на ранних стадиях развития капитализма. В эту стихию человечество вносит элемент предсказуемости, создавая определенные программы функционирования экономики. Делается это не только на уровне отдельного государства, но и на уровне межгосударственном. Такие действия человека вполне соответствуют
принципам материалистической диалектики. Глубоко проникнув в сущность развития общественных процессов, человек способен не только отражать социальную действительность,
но и планировать свои действия с целью удовлетворения своих потребностей. Это говорит о
том, что человек может до некоторой степени действовать предсказуемо, преодолевая отдельные случайности, зная не только необходимые связи, но и условия их проявления.
Разве не ясно было "демократам", что частная собственность, приведет к глубокому расслоению общества, к возникновению армии безработных, нищих, беспризорных и так далее,
всех тех пороков, которые присущи капитализму? Или другой пример. Разве не известно к
чему может привести превращение земли в товар? Некоторые ярые реформаторы земельных
отношений на постсоветском пространстве уже спохватились. Так в дискуссии на ТВЦ известный российский журналист и фермер, бывший депутат Думы Ю.Черниченко заявил: "Если
бы я знал, что на моей родине, в Курской губернии, сегодня один человек завладеет 170000 га
черноземов, я бы никогда не воевал за частную собственность на землю".8
Когда мы пытаемся с помощью категорий синергетики описывать процессы, происходящие в украинском обществе, то забываем или сознательно умалчиваем, что наше общество, а точнее наши "трансформаторщики", пытаются осуществить отбор, переход к
цивилизованному обществу, образ которого существует на Западе. Можно ли говорить о
естественном процессе развития? Можно ли говорить о непредсказуемости? Конечно, нет.
Не случайно категория "капитализм" выпала из лексикона "демократов". На эту категорию в информационных средствах ставятся фильтры. И здесь создаются юридические законы для регулирования отношений между различными социальными группами, в основе которых лежат интересы частнособственнические. Кто владеет богатствами, тот и диктует законы общежития. Хорошо известно, что в таком обществе: богат человек не потому, что управляет, а управляет он потому, что богат. Поэтому не случайно управляющая
элита в нашем обществе принадлежит в своем большинстве к различным олигархическим
кланам. С помощью "фильтров" понятий, видимо, можно создавать "общество-машину";
сформировав потребности "пана-управителя" (субъект управления) и "смиренной черни"
(объект управления). Субъекты управления, манипулируя понятиями в повышении цен
на хлеб, обвинили в скачке цен собственный народ (массу), который имеет ментальность,
сформировавшуюся в условиях "тоталитарного режима". Уже более десяти лет обманывает правящая элита свой народ, все свои просчеты списывает на прошлое, на не совсем
благополучную ментальность своего народа. Сейчас создалась такая же ситуация с повышением цен на медикаменты. Правящая элита хором кинулась убеждать народ, что это не
77

79

произойдет. Но, ведь к ценам на хлеб до повышения, вызванного якобы действиями необузданной массы, так и не вернулись. Такое поведение субъектов управления государством
вполне объяснимо с позиций синергетики. Субъект управления видит поведение масс, как
флуктуации в тепловых физических процессах, которые приводят к бифуркационным
максимам. Поэтому разработка теоретической методологии познания социальных самоорганизующихся систем с этих позиций оправдана и необходима. Это вполне отвечает
интересам правящей украинской элиты и международного капитала.
Заглядывая вперед, опираясь на объективные законы развития, мы не всегда можем
угадать будущее, сконструировать его в логических формах адекватно, и это не противоречит законам диалектики. Ибо в действительности существуют не только необходимые, но и
случайные связи, которые могут изменять условия проявления тех или иных объективных
законов. Кроме того, существует огромное количество связей того или иного объекта, в том
числе и любого социального, а наши знания о них никогда не являются абсолютными, они
историчны. Знания ограничены историческими рамками, уровнем развития человека и общества. Поэтому никак нельзя согласится с автором, который являясь сторонником синергетики, утверждает, что марксистами "випадковість старанно вилучалась з наукових теорій, вважалась
другорядним, побічним чинником, що не має принципового значення в
процесах".9 Если отдельные исследователи так поступали, то это нельзя в полной мере считать наукой, то была либо коньюктура либо политика. Так же как и сейчас, чтобы оправдать капитализацию общества, находятся опровергатели диалектики и проповедники эклектизма и метафизики. И в том, и в другом случае, тем более если говорить о социальных
процессах, об обществе, элемент политической направленности не может не присутствовать.
И не следует закрывать глаза на идеологическую функцию, которую философия выполняла на всех этапах своего развития и не может не выполнять сегодня.
Всеобщность и необходимость коренятся в социокультурном генезисе категорий. Ибо
они возникают не как продукт прихотливого умствования отдельного субъекта, а в системе философской культуры, в определенной интеллектуальной среде, существующей независимо от волеизъявления и умозрительных наклонностей того или иного мыслителя.
Различие между субъективным и объективным в категориях, все же, является относительным. Категории диалектики выполняют методологическую функцию, задают первичные условия начала познания, ставят перспективу и расширяют возможности его, вносят в него дух критичности и альтернативной новизны, сообщают познанию эвристическое
настроение и освобождают от устаревших догм. Естественно, это бывает на практике тогда,
когда субъект познания не заучил эти функциональные характеристики категорий, а пропустил через себя и руководствуется ими в своей познавательной деятельности. Хотелось
бы еще раз подчеркнуть, что естествоиспытатели в процессе познавательной деятельности
и практического использования добытых знаний, как правило, являются стихийными диалектиками материалистами, ибо они имеют дело с объективной реальностью. Их субъективный интерес приобретает значение при трактовке достигнутых результатов.
Как нам представляется, синергетика конкретизирует и развивает категории "система", "элемент", "структура". В диалектике рассматриваются наиболее общие представления об этих категориях и их развитии. Сами эти категории явились углублением наших знаний о связях в бытии, которые описывались изначально категориями часть и целое и оказались малопродуктивными на современном этапе развития человечества.
Синергетика использует категорию "система" для определенного типа и вида объективной реальности и, прежде всего, физических и биологических образований. Современный уровень физической науки дает возможность наполнить новым содержанием категории, описывающие статистические законы.
Если диалектика опирается на принцип универсальной связи, содержание которого раскрывается с помощью парных категорий, которые применимы и при исследовании социальной действительности, то категории синергетики содержат в себе больше количественные
характеристики изучаемых систем. А, как известно, количественные характеристики нейтральны в своей определенности к объекту. В применении к социальным системам это не всегда оправдано. Ибо те или иные количественные показатели в оценке социальных процессов
приобретают особый смысл для субъекта познания в зависимости от его интересов.
Апоэтому применение таких категорий синергетики, как "бифуркация", "резонанс",
"фильтры", "энтропия", "диссипация" и другие в применении к социальным системам без
оговорок на их специфику, по меньшей мере, не корректно. Да и само развитие в синергетике понимается, прежде всего, как "рост степени синтеза порядка и хаоса". Или, скажем,
взять понятие открытой системы, которая обменивается с внешней средой (с другой системой) веществом и энергией или информацией. Можно ли рассматривать любую общественную систему как абсолютно закрытую? Безусловно, нет. Ибо общество как социальная система функционирует не иначе как во взаимодействии с другой системой - "природа". Мы
же встречаемся в исследованиях общественных систем как закрытых, с применением си78
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нергетического категориального аппарата, что никак не даёт нам права говорить об объективном исследовании социальных процессов. А если говорить об обмене информацией, то в
общественных информационных системах важно иметь ее с учетом особенностей познающего субъекта, субъекта управления его мировоззренческих, идеологических установок,
практического опыта, психологических задатков, его ментальности и т. д.
Очень привлекательно получить какие-то количественные характеристики о познаваемом социальном объекте. Количество придает знаниям об объекте большую определенность и конкретность. Вместе с тем, количественные показатели системы дают возможность видеть в ней и новые качественные характеристики, ибо "чистого" количества
не бывает. Еще Гегель писал, что количество - это снятое качество, а качество - снятое
количество. Качество же социальных объектов несет в себе огромную нагрузку субъективности, как субъективистского характера, так и объективированного. А это уже не всегда и не совсем истина, а, следовательно, и не совсем наука.
Для описания систем управления социальными процессами синергетики пользуются такими понятиями как: "резонансное управление", "фильтры понятий", "трансформация" , "объект-система управления" и целый ряд других категорий. Использование таких категорий, на наш взгляд, связано с формированием определенных идеологических
установок, нацеленных на манипулирование общественным сознанием. Ибо когда говорится о "фильтрах понятий", то речь идет о цензуре, которая требует исключить из употребления такие понятия, как "эксплуатация", "капитализм", "забастовка", "революция",
"класс" и целый ряд других, а если и употреблять эти слова, то с оттенком негатива. Или
взять понятие "объект-система", которая выступает как управляемая система. В данном
случае исчезает понятие "субъектно-субъектные" отношения, которое отражает один из
видов управленческих отношений в социальных системах. Субъект управления безраздельно воздействует на объект. При этом он использует рычаги управления различного
характера: экономические, политические, физические, идеологические. Для этого должна формироваться специальная элита, способная управлять "социальным объектом", разрабатывая методы и приемы, которые дают возможность игнорировать субъективные интересы "социальных организмов". В этом случае личность, определенная социальная группа превращается в объект воздействия управляющей элиты на "социальный организм".
Можно ли говорить в этом случае о правовом государстве, о гражданском обществе?
Безусловно, категориальный аппарат исследования социальных процессов, видимо, требует нововведений. Развитие общества уже в XX веке значительно динамизировалось и этот
процесс продолжается. При этом, уловить устойчивое, повторяющееся становится еще сложнее. Вместе с тем, и человек глубже проник в сущность социума, и самого человека. Главное
здесь коренится в специфике социального бытия, которое для нас стало все же определенней.
Понятно, что человечество существует, развивается под огромным воздействием
субъективного фактора. Общественные процессы подвержены влиянию сознательной деятельности человека, субъектов истории, преследующих свои собственные цели и интересы,
которые имеют векторную направленность. Поэтому задача мирового сообщества состоит в
том, чтобы минимизировать разнонаправленность векторов интересов, если оно осознало
всю хрупкость человеческого бытия на современном этапе коэволюционных социальных и
природных процессов, уже не говоря о преодолении тех противоречий, которые связаны с
негативными соблазнами и слабостями, присущими человеку, как биологическому существу. На что обращал внимание в упомянутой статье и К.Поппер. Видимо, как никогда раньше стало актуальным, в процессе социализации новых поколений, ставить проблемы формирования разумных потребностей человека, гармонически развитой личности, те, которые выводят общество на более высокую ступень организации и развития материи. Те возможности современных СМИ, видимо следовало бы направить на благо большинства, а не
только правящей элиты. И, если философия любомудрие, задача философов не заниматься
понятийной эквилибристикой, а поиском оптимального решения этих проблем.
Здесь уместно вспомнить интересное высказывание Ортеги-и-Гассет: "Я всегда полагал, что ясность - вежливость философа, к тому же сегодня, как никогда, наша дисциплина
считает за честь быть открытой и проницаемой для всех умов в отличие от частных наук,
которые с каждым днем все строже охраняют сокровища своих открытий от любопытства
профанов, поставив между ними чудовищного дракона недоступной терминологии. По моему мнению, исследуя и преследуя свои истины, философ должен соблюдать предельную строгость в методике, однако когда он их провозглашает, пускает в обращение, ему следует избегать циничного употребления терминов, дабы не уподобиться ученым, которым 10
нравится, подобно силачу на ярмарке, хвастать перед публикой бицепсами терминологии."
Таковы некоторые сомнения возникают, когда читаешь или слушаешь сторонников
синергетического подхода, заимствующих у технических и естественных наук понятия
для описания социальной действительности.
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Представляется, что абсолютизация возможностей синергетики для описания социальных процессов является такой же ошибкой, как в свое время делалось в отношении
кибернетики и генетики, да, видимо, и самой материалистической диалектики. При этом
подвергались критике сами эти науки. А ведь, не теории, не науки виноваты. Виноваты
люди, которые пытаются использовать достижения этих наук, без учета их специфики и
объективных их возможностей. Люди используют достижения этих наук и не всегда во
благо человечества, преследуя свои эгоистические цели. Ведь генная инженерия в руках
маньяка, мечтателя о мировом господстве становится колоссальным оружием против человека и человечества. Разговоры о марксистстской методологии, в основе которой лежит
диалектический материализм, на практике приводили и могут приводить к метафизике.
Во всех этих случаях проявляется, как это не странно звучит, та же диалектика, которая объективно требует от исследователей учитывать единство противоположностей, всегда имеющих место в любой сложной саморазвивающейся системе. Единство наиболее общих противоположных связей в познании отражается парными категориями диалектики.
Какая противоположность доминирует в том или ином процессе решает исследователь, исходя из своего интереса. Интерес детерминирует постановку цели и выбор средств ее достижения. Как нам думается это хорошо понимают философы. Однако в своих теоретических
рассуждениях также поступают с позиций своих интересов и идеологических установок.
Если это делают начинающие ученые, то это одна сторона вопроса. Совсем другое,
когда "прозрели" метры марксистско-ленинской философии, которые и в недалеком прошлом и теперь хотят быть "учителями паствы". Ведь они были хорошо осведомлены о
процессах в философской мысли на Западе. Они писали рефераты и подвергали односторонней уничтожающей критике труды зарубежных авторов, которые шли в разрез с идеологическими установками руководящей и направляющей. Их ни тогда ни теперь абсолютно не интересовала истина. Так и напрашивается известное высказывание одного из
героев кинофильма "Белое солнце пустыни": "я мзду не беру, за державу обидно".
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ВОЛОВА Л.А. СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
СОЗНАНИЯ
Мозг человека - это биокомпьютер. Законы функционирования информации в нем
повторяют закономерности движения информационных потоков во Вселенной. Что внутри, то и снаружи, малое подобно великому.
Современная эпоха, активно открывающая эру информационной цивилизации, заставляет с давно утерянной остротой вдуматься в классические определения. Да, мы отлично помним хрестоматийные истины: сознание - это функция высокоорганизованной
материи, человеческого мозга, сознание - это высшая форма психического отражения
действительности общественно развитым человеком. Мир сознания субъективен, но в нем
воспроизводится объективная действительность и происходит проектирование ее будущего
практического преобразования. И в этом смысле судьбы мира в целом и Украины в частности в значительной мере вершатся в идеальной сфере человеческого сознания - индивидуального, группового, коллективного, общественного. В качестве объекта преобразующей человеческой деятельности нас интересует, прежде всего, общество, однако большинство судьбоносных для человечества процессов интенционально и аксиологически начинается в индивидуальном сознании эмпирического индивида.
Информационная эпоха необычайно обогатила наш инструментарий возможного
манипулятивного воздействия на сознание индивида, что обусловило усиление процессов
децентрации сознания, ослабление способности «Я» к рецентрации, разрушение «механизмов самоорганизации психики, которые непрестанно поддерживают идентичностьцентрированность Я» [1, 12]. Разные аспекты угрозы дезорганизации субъективной ре■
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альности индивида и обусловленные ею негативные тенденции в развитии реальности
объективной проанализированы, в частности, в материалах «круглого стола» на тему
« Новые информационные технологии и судьбы рациональности в современной культуре»
[1]. Среди обозначенных путей оптимизации этих тревожных процессов, на наш взгляд,
особого внимания заслуживает точка зрения Н.В.Громыко, которая рассматривает феномен использования информационных технологий в качестве «консциентального оружия,
разрушающего способность современного человека к теоретическому мышлению, элиминирующего критериальную структуру его сознания, в результате чего оно становится беззащитным перед многочисленными массмедийными манипуляциями. Для сохранения
механизмов традиционной самоидентификации человеку необходимо овладеть техниками противостояния консциентальному оружию [1,18]. В частности, Н.В.Громыко, вместе
с единомышленниками, занимается практическим внедрением подобных курсов в учебные
программы в рамках современной образовательной системы.
Оптимальное функционирование системы предполагает взаимодействие разрушительно-новаторских и консервативно-традиционных тенденций. Прогресс, безусловно, возможен
лишь при условии преобладания первых. Однако целостность, поддержание качественной
уникальности, сохранение самоидентичности системы обеспечивается за счет вторых. В контексте обсуждаемых в данной статье проблем это означает, что вектору внешних воздействий
на индивидуальное сознание эмпирического субъекта со стороны индивидуальных, коллективных, а чаще институциональных субъектов, использующих механизмы массовых коммуникаций для манипуляций массовым сознанием, должен противостоять вектор самосохранения индивидуального сознания, встроенного в архетипическую матрицу традиций социокультурной группы, этногенетической общности, к которым относится индивид.
Общество, со своей стороны, вырабатывает внутренние механизмы, позволяющие управлять процессами формирования общественного сознания. Среди основных механизмов
такого рода следует назвать идеологию и психологию, эффективность манипулятивного
воздействия которых постоянно возрастает с развитием информационных технологий. Кроме
того, отдельному исследованию подлежит специфика их взаимосвязи и взаимодействия,
порождающих диалектический синтез первых двух механизмов. Взаимосвязь идеологии и
психологии являет собой особо актуальный сегодня механизм управления процессами формирования общественного сознания на этапе зарождения информационной цивилизации.
Психология социальных групп формируется двумя путями - «снизу» и «сверху». С
одной стороны, изменяющиеся социальные и экономические условия существования группы постоянно корректируют заданные традициями особенности развития и функционирования психики составляющих данную группу индивидов. С другой стороны, политически организованные социальные группы общества формируют и внедряют в сознание
масс систему идей, способных преобразовать социум в интересах данных социальных
групп. Новая система ценностей активна, агрессивна, призвана перекодировать прежнюю
систему ценностей, сформировавшуюся исторически и в этом смысле непроизвольно. В
данном контексте идеология противопоставляется психологии как внешнее внутреннему, как активное пассивному, как извне смоделированное развитие событий естественному ходу вещей. Кроме того, идеология может использовать особенности общественной психологии в своих интересах. Однако было бы ошибкой рассматривать идеологию как негативное социальное явление, антагонистическое якобы априори позитивной психологии.
Глобальные проблемы современного человечества, отраженные в частных проблемах отдельных государств, требуют сегодня от соответствующих общественных институтов целенаправленного, эффективного управления общественным сознанием. В связи с этим
формируется понятие научной идеологии - механизма, призванного оптимизировать взаимодействие действующих в обществе идеологий с психологией, а также с объективными
интересами развития государства в целом.
Научная идеология кумулятивно снимает противоречие между идеологией и психологией. Это не первое социальное образование, которое пытается установить контроль над
процессами взаимодействия идеологий с психологией масс. До нее, с разной степенью эффективности, это делали (да и продолжают делать) мифология, религия, система массовых коммуникаций, паблик рилейшнз. Все эти социальные явления роднит наличие определенной технологии управления процессом формирования и развития общественного
сознания, существование совокупности средств и способов оптимизации взаимодействия
идеологий и психологии, характеризующих данную стадию развития общества.
Однако среди всех вышеназванных социальных явлений только научная идеология предполагает объективность концептуальных построений и практических выводов, хотя и она,
всегда являясь порождением определенного коллективного субъекта, закономерно становится жертвой «вируса» субъективизма и - неслучайно тотчас вспоминается социалистический
период нашей истории! - подвергает объективную реальность не всегда оправданным универ81
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сальными гуманистическими принципами человеческой культуры экспериментам. В поисках «антисубъективистской вакцины» сами же представители научных сообществ, от приверженцев классического рационализма до сторонников постмодернистских дискурсов, вынуждены смещать приоритеты с праксиологических критериев на аксиологические. «Наше
время настоятельно требует развития нового типа научного мышления, нацеленного в равной мере как на производство новации, так и на оценку ее последствий негативного характера» [1,13]. Опора на культурные универсалии и прогностическое тестирование как теоретизирования, так и практической деятельности становятся почвой для интеграции гносеологических и праксиологических подходов, свойственных разным формам освоения мира.
Неслучайно сопоставление мифологии и идеологии занимает отдельную страницу в философии новейшего времени. Будучи рассматриваемы как вторичные семиотические системы, метаязыки, мифология и идеология действительно подобны. При этом и та, и другая имеют исключительные возможности влияния на коммуникативную организацию общества.
Кроме того, сегодня, как и в прошлом, коммуникативная работа с массовой аудиторией позволяет эффективно востребовать возможности символа, ибо предполагает обращение к базирующейся на традиции социальной памяти. В качестве идеологического воздействия на массовое сознание определенные социальные группы избирают тактику ремифологизации социума. Миф особенно удобен в целях манипуляционного воздействия
на сознание. Прежде всего, потому, что не предполагает востребование интеллекта человечества, обретшего уверенность и силу за несколько тысячелетий развития цивилизации. Ибо миф как один из ранних способов познания мира не требует абстрагирования
формы от содержания и носит чувственный характер. Когда социальным субъектом нашего времени овладевает мифологическое мышление, он, используя известную метафору, впадает в детство человечества, и весь последующий опыт рационального познания
действительности теряет для него свою актуальность.
Информационная цивилизация парадоксальным образом поворачивает развитие
массового сознания вспять, к мифологическим истокам. Средства массовой коммуникации, конструируя соревнующиеся друг с другом мифологемы, активно и бессистемно
насыщая сознание современного человека самыми разнообразными «идолами», разрушает его способности к рефлексии, проблематизации, самоопределению, по большому
счету, лишает его всякой определенности, в результате чего возникает то, что Н.В.Громыко называет «экранным сознанием» [1, 16].
Коммуникативная организация общества в разные эпохи неодинакова. Однако в
любую эпоху имеет место процесс развития события в направлении «явление объективной действительности - информация - символ», который можно назвать коммуникативной фильтрацией объективной действительности [2]. Затем коммуникативно отфильтрованный символ посредством информационного аоздействия оказывает обратное влияние
на объективную действительность - на мысли, чувства, поведение, деятельность людей.
Процессы коммуникативной фильтрации объективной действительности происходят
как в индивидуальном сознании, так и в коллективном, однако встроенность индивида в
матрицу культурной традиции социальной группы, членом которой он является, обусловливает приоритетность в индивидуальном сознании коллективно «отфильтрованных» символов. Но отличительной чертой современной культуры является одновременная включенность индивида в несколько групп (семья, производственный коллектив, религиозная конфессия и пр.), что помещает его одновременно в несколько ценностных матриц, дезорганизующих аксиологическую структуру его сознания, которое оказывается перед необходимостью самостоятельного осуществления коммуникативной фильтрации объективной действительности и, по сути, ресамоидентификации. Таким образом, мы снова приходим к выводу
об актуальности активизации вектора самосохранения индивидуального сознания.
Значительный вклад в осмысление механизмов формирования общественного сознания человечества, входящего в эру информационной цивилизации, привнесет анализ особенностей осуществления коммуникативной фильтрации объективной действительности
в разные исторические эпохи. Подобное исследование позволило бы детализировать механизмы формирования общественного сознания с целью определения детерминант оптимизации этого процесса, в том числе в приложении к реалиям современной Украины.
В качестве пункта отправления для такого исследования может выступить анализ
современного информационного пространства Украины на предмет выявления системы
ведущих символов, которые в коллективном сознании ассоциируются, на сегодняшний
момент, с понятием «украинская культура».
По данным всеукраинского опроса, результаты которого были обнародованы в ноябре 2003 года, среди символов Украины, которые наиболее ярко репрезентуют наше государство, украинцы называют, в первую очередь, собственно государственные символы
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(10%), а также пшеницу и хлеб (8,5%). Кроме того, согласно результатам этого опроса,
среди символов фигурируют также собственно культура, язык и песня (5,1%), народ и его
качества (4,5%), деятели культуры, политики, спорта (3,7%).
Неотъемлемая часть традиционной украинской кухни - сало - оказалось на 9-10-м
месте из 22 названных символов. За «сало» высказались 2,8% украинцев, и столько же
заявили, что символом Украины является ее живописная природа. Несколько опережают их с 3,3% сельское хозяйство, промышленность и их продукция.
Значительно отстали в качестве символов Родина, Днепр, казаки, калина, Киев и прочее. Многие респонденты называли негативные символы: нищету и социальную незащищенность (7,5%), упадок и безвыходность (5,6%), коррупцию и преступность (2,7%). [3].
Данные этого опроса чрезвычайно показательны, поскольку иллюстрируют некоторые современные тенденции в развитии общественного сознания украинского народа как
этносоциальной общности. Составители вопросника, вероятно, вполне сознательно не углублялись в категориально-понятийные тонкости поставленной во главу опроса проблемы.
Культура - это социальная память народа. Однако обыденное сознание традиционно
связывает с этим термином народную, этническую культуру, наиболее древний слой национальной культуры, охватывающий, преимущественно, сферу быта. Этническая культура
придает неповторимый национальный колорит целостной системе современной украинской культуры, однако не репрезентует ее атрибутивных признаков. Национальная культура вырастает на базе этнической, но вбирает в себя все достижения цивилизации, развившейся на территории той или иной этносоциальной общности. Приведенные результаты
всеукраинского опроса демонстрируют оформленность этого вывода на уровне обыденного
сознания. Символы этнической украинской культуры, связанные с традиционной растительностью, народной кухней и пр., отошли на второй план. На первый план выступили
этносоциальные символы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что, судя по результатам всеукраинского социсследования, на уровне общественной психологии этническая
составляющая уже не претендует на главенствующую роль в целостной системе культуры.
Процентное соотношение разных типов символики, формирующееся в обыденном сознании украинцев, движется в направлении научного понимания затронутой проблемы.
Активное проникновение элементов научного сознания в обыденное - одна из тенденций в развитии общественного сознания новейшего времени. Еще одна сильнейшая тенденция - это взаимопроникновение научного и религиозного способов познания мира. Две крайности - абсолютизация религии в эпоху Средневековья и абсолютизация науки в новое время - в XX столетии попытались объединить усилия, выработать общий язык и взаимоприемлемые схемы аргументации. Сегодня естественно-научное знание не только не отвергает,
но и активно исследует эфирное, астральное, ментальное поля человека, его энерго-информационную сущность. «Вся информация записана в генах, совокупность которых в клеточных хромосомах определяет программу развития организма, все его особенности, его поведение и даже продолжительность жизни» [4, 129]. Мало того, оказалось, что только 1-5%
молекулы ДНК занято генами, а 95-99% ее содержимого - это «закодированные тексты»,
«генетические программы, реализующие нас как Homo Sapiens" [4,130].
Данные естественно-математических наук в исследовании этой проблематики берутся на
вооружение представителями общественно-гуманитарного цикла наук, и это содружество разных и прежде вполне автономных отраслей научного знания является еще одной ярко выраженной тенденцией новейшего времени, которая проявляется на уровне научного сознания.
Появляются, в частности, исследования, которые рассматривают ментальность как
программу, как феномен на границе духовного и социального. «Ментальність - програма,
або режим трансформації біологічного у соціальне. Мета програми - реалізувати по-максимуму філогенетичне в соціальному. А для цього ця програма змушена діяти у двох напрямках: пристосовувати філогенетичне до соціального, а соціальне до філогенетичного, бо різка
невідповідність між ними гальмує діяльність цієї програми, веде до припинення її функціонування і внаслідок - різкої ізоляції філогенетичного і соціального" [5, 49].
Методологические возможности категории «ментальность», представляемой в качестве программы-интепретатора, позволяет разорвать тупиковость мировоззренческой
дихотомии, найти выход из замкнутого круга крайностей, к которым с роковой фатальностью тяготеет славянская душа, вырваться из неумолимой плоскостной заданности
движения маятника в другие измерения. Рассматриваемая под таким углом зрения категория «ментальность» обнаруживает синтезирующие потенции и примиряет противоположности - временность (сознание) и вечность (подсознательное), цикличность и
линейность бытия, природу и культуру, Космос и Логос.
Кроме того, в общем контексте проблематики данной статьи, ментальность имеет
непосредственное отношение к архетипической аксиологической матрице, задаваемой
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традицией, встроенность в которую позволяет современному децентрированному сознанию противостоять разнородным манипулятивным воздействиям извне, резко интенсифицировавшимся в эпоху революционного развития информационных технологий.
Априорные для данной культуры архетипические символы, рационализировавшись до
уровня сознания, в силу своей системности, в состоянии противостоять разнородным "идолам"
и сконструированным средствами массовых коммуникаций мифологемам, разрывающим, лишающим целостности современное сознание. Однако тенденция смещения приоритетов с этнических символов на этносоциальные, обнаруживаемая сегодня в общественном сознании украинского народа, при дальнейшем своем развитии может ослабить стабилизирующий потенциал ментальности. Бурное развитие унифицирующей массовой культуры показывает, как опасно нарушение диалектически противоречивого баланса в соотношении интеграционных и локализационных процессов. Разрушение устойчивого неравновесия общего и особенного, „Я" и
„Мы" приводит к тому, что исторически имманентные той или иной культуре мифологемы находят себе замену в ремифологизированной современной культуре. Усиление этих тенденций
может привести к выхолащиванию оптимизационного потенциала ментальности.
Множественность измерений, в которых существует мир, со всей очевидностью изобличает методологическую ограниченность, несамодостаточность использования только одного из
них, когда весь многогранный мир рассматривается в ракурсе лишь одной из своих проекций.
Общества, в которых превалирует мифологическое и религиозное сознание, возводят в закон «Мы», коллективное в сознании. Новое время сигнализирует о развороте «маятника», достигающего кульминации в своем обратном движении в XX столетии с его
манифестацией «Я», индивидуального в сознании. И что же далее? Новый разворот в сторону абсолютизации «Мы»? Но это означает, что прогресса нет. Каждое изменение направления движения - это не развитие, а - в очередной раз! - попятное движение к одному из неизменных полюсов дихотомического мировоззрения.
Опыт человечества и достижения научного знания на пороге информационной цивилизации позволяют разорвать замкнутый круг, который парадоксальным образом иллюстрируется линейной схемой движения маятника. В циклическом движении, как и линейном, необходимы качественные преобразования, выход за пределы движения в одной
проекции. Эвристичность обогащения общественно-научного инструментария методологическими возможностями концепции множественности измерений бытия поднимает сознание на новый виток спирали развития. Научное освоение мира не исключает религиозного, идеология не заменяет общественную психологию, «Я» не отменяет «Мы», локализационные процессы - интеграционных, негативные последствия бурного развития информационных технологий - их прогрессивной роли в истории человеческой цивилизации. Задача философии сегодня - не выбрать один из двух возможных ответов формальной логики, «Истинно» или «Ложно», но произвести качественное переосмысление всего
того багажа, с которым современная культура подошла к началу информационной эры,
чтобы, вооружившись прогностическим и аксиологическим критериями, со всей ответственностью контролировать дальнейшее развитие человеческой мысли, оптимизировать
тенденции, обнаруживаемые в эволюции общественного сознания, и попытаться вовремя
нейтрализовать возможные негативные последствия этих процессов.
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ДОДОНОВА В.І.

ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПОСТНЕКЛАСИЧНОЇ НАУКИ НА ЗЛАМІ ТИСЯЧОЛІТЬ
Розвиток науки в сучасну епоху обумовлюється глибокими змінами не лише в сфері матеріального виробництва, але й у сфері культурного життя соціуму. Якщо розглядати науку і
культуру в контексті їх історичного розвитку, то можна простежити, як змінюються стандарти
та тип культури у зв'язку зі зміною типу ращонального стилю мислення в науці. Формування
нових галузей науки, наукових понять і методів дослідження впливають на розвиток філософії,
літератури, мистецтва, релігії, не кажучи вже про техніку і виробничу діяльність, які безпосередньо орієнтуються на нові наукові відкриття. Ці явища потребують серйозного аналізу як з
боку можливостей самої науки, що впливає на культуру, так і з боку зворотного впливу культури на науку. За сучасних умов контроверза "наука-культура" є предметом дискусії не лише в
науково-філософській, але й у популярній літературі, бо йдеться про місце і роль науки в контексті культури, про її співвідношення з ідеологією, мистецтвом, релігією, її зв'язку з духовнотворчими, світоглядними і гуманістичними потребами особистості. Актуальність даної теми
підсилюється також динамічними процесами, що відбуваються у всіх сферах життя сучасного
соціуму, а також процесами глобалізації світового товариства.
Абсолютизація раціонально-технічного начала в культурі і життєдіяльності людини, яка притаманна нашій епосі, породжує відповідні прагнення радикальної переоцінки
феномену науки в сучасній філософській і науковій думці. Під час цієї переоцінки виникла тенденція, яка суперечить настановам класичної філософської свідомості - тенденція
обмеження "прав" науки, її критики і вимог захисту від наукового втручання в ті сфери
життя, які безпосередньо пов'язані з інтимним, духовним досвідом людини.
В філософській літературі проблема співвідношення науки з іншими елементами
духовної культури соціуму посідає чільне місце. Як пише B.C.Ратников, "поки не відбудеться зміна фундаментальних парадигм, тема "Постмодернізм і сучасна культура" і тема
"Постмодернізм і сучасна наука" залишаються актуальними" [1,148].
Аналіз сучасних публікацій з проблеми функціонування науки як духовного явища та зв'язку з іншими формами духовної культури суспільства дозволяє виявити основні риси постнекласичної науки. Такі автори, як Л.Г.Дротянко, Н.П. Лукіна, B.C.Ратников, Л.В.Рижко, В.С.Лук'янець, В.В.Кізіма вивчають специфіку наукового простору, а також проблему співвідношення наукової та ненаукової форм знання у постнекласичну епоху. В роботі А.С.Кучерука "Гуманітарне мислення - науковий, освітянський і
цивілізаційний феномен" досліджується співвідношення науки з етичною проблематикою, акцентується увага на тому, "чи є наука в суспільстві чимось ще, окрім як утилітарно розуміємим НТП" [2, 6]. Автор акцентує увагу на тому, що актуальною соціальнофілософською проблематикою науки є розуміння її в якості політичної сили, в якості
феномену влади, піднімаючи проблему подітизації науки в сучасному світі. С.Ф.Ашсімов, В.Ж.Келле, Р.О.Курбанов, І.Г.Заманський наголошують на розумінні науки в рамках сучасного аксіологічного поля, розглядають співвідношення гносеологічного, аксіологічного, соціологічного ракурсів сучасн это знання. Проблема впливу раціональності
на культуру та зміни раціональності, її суті турбує таких авторів як Коробейникову Л. А.,
яка акцентує увагу на реінтерпретації наукової раціональності; Семенова Н.С., що
піднімає проблему раціональності та "чужого"; Зеленькова А.І., який досліджує перспективи наукової раціональності у XXI столітті. Проблема гуманітаризації науки та її
вплив на розвиток України розглядається в роботах Б.О.Парахонського та В.П.Загороднюка. Історичні форми розвитку науки, періодизація науки досліджуються в наукових
доробках В.В.Ільїна, В.С.Стьопіна, В.А.Рижко, В.В.Кізіми.
Таким чином, аналіз існуючої літерату ри дозволяє окреслити проблемне поле сучасної епістемології науки. Водночас окремі методологічні, етичні, полытичні, аксіологічні
та інші не можуть дати цілісної картини розвитку науки на початку III тисячоліття.
Тому метою даної статті є виокремлення нових тенденцій наукового знання наприкінці XX - початку XXI століть. Означена мета передбачає виявлення меж проблемного поля науки, а також - взаємовідношення науки та ненаукових форм пізнання.
Наука - це форма духовної діяльності людей, що спрямована на виробництво знань про
природу, суспільство і самого пізнання, яка має на меті осягнення істини і відкриття об'єктивних законів на підставі узагальнення реальних фактів і їх взаємозв'язку. Для усвідомлення
сутності науки як явища, тенденцій її розвитку, сучасних особливостей цього розвитку, доцільно буде з 'ясувати саму природу науки, її істотні ознаки та принципи. Як своєрідна форма пізнання - специфічний тип духовного виробництва і соціальний інститут - наука виникла в період
XVI-XVII ст. Саме з Нового часу наука розпочинає свій самостійний розвиток, хоча вона постійно опікується практичними проблемами, впливає на темпи та хід людської діяльності.
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Наука - це і творча діяльність, спрямована на отримання нового знання, і результат
такої діяльності; сукупність знань, які приведені в цілісну систему на основі певних прин- .
ципів, і процес їх виробництва. Як і інші форми пізнання, наука - це соціально-історична
діяльність, а не лише "чисте знання". Особливостями наукової діяльності є універсальність,
унікальність, персоніфікованість, дисциплінованість, демократизм, комунікабельність [3,84].
Наука як діяльність відбувається в двох іпостасях - соціологічній і когнітивній. Перша
фіксує рольові функції, що співпадають із стандартними обов'язками, повноваженнями, покликаннями суб'єктів у рамках науки як академічної системи. Друга відображає процеси, що
її породжують, творчі процедури (емпіричного і теоретичного рівнів), які дозволяють створити
знання. Компонентами науки виступають: а) об'єктивоване (соціологізоване) і суб'єктивоване
(персоніфіковане) знання; б) гносеологічні (когнітивні) правила, моральні (етичні) норми, кодекс, що консолідує науковців у замкнену групу; в) ресурси, фінанси, інструментарій.
Взагалі, наука - це синтез знання, когнітивної діяльності, соціальних інститутів,
академічної системи та НТР (В.В.Ільїн). Основні особливості наукового пізнання репрезентують себе в наступних якостях. Головне завдання наукового знання - це виявлення
об'єктивних законів дійсності - природних, соціальних, законів самого пізнання, мислення. Звідки витікає спрямування дослідження головним чином на загальні, істотні
якості предмета, які виражені в системі абстрактних форм мислення.
Слід зазначити, що наука в більшій мірі, ніж інші форми пізнання, орієнтована на
реалізацію наукових досягнень у практично-перетворюючій діяльності. Наукове пізнання в гносеологічному плані є процес розвитку знань, який реалізує себе в цілісній логічній
структурі, а саме: в мові чи то природній, чи то штучній. Наукове пізнання піклується
про вдосконалення та самооновлення концептуального арсеналу. Саме тому науковому
пізнанню притаманна доказовість, обґрунтованість наукових результатів. Хоча в динамічному русі наукового знання велику роль відіграють гіпотези, вірогідні судження, передбачення тощо. Тому дуже важливим є філософська культура мислення науковців, вміння
правильно вирішувати протиріччя в науці, постійно вдосконалювати своє мислення.
Наука як соціальний феномен та інститут пройшла в своєму розвитку декілька стадій.
Серед науковців немає остаточної точки зору на проблему періодизації науки як форми
пізнання і соціального інституту. Так, наприклад, В.В.Ільїн вважає, що класична наука
обіймає період з XVII до XX століття; некласичний період він вважає підготовленим наукою кінця XIX - першої чверті XX століття, але при цьому називає його концептуально
незавершеним; а неокласичну науку автор пов'язує з аксіологічним відношенням "пізнання - цінність", яке не притаманне ані класичній, ані некласичній науці, яке є перспективою майбутнього людства. На наш погляд, проблема ціннісного в пізнанні була характерна
і для XIX, і для XX століть, хоча, може, і не в такій мірі, як вона набуває звучання сьогодні.
В.А.Рижко пропонує наступну періодизацію науки: на класичну, некласичну, постнекласичну. Критерієм періодизації він пропонує взяти співвідношення суб'єкта та об'єкта пізнання. Дійсно, в класичний період розвитку науки суб'єкт виступав дистанційованим щодо її об'єкта. Об'єкт розглядався як абстрактний, ідеалізований, незалежний
від суб'єкта. У некласичній науці суб'єкт наближається до об'єкта. Суб'єкт прагне систематизувати наукове знання, структурувати його. Щодо постнекласичного стану науки, то
він характеризується змінами об'єкта науки, бо якщо в класичній та некласичній науці
об'єкти пізнання розглядаються поза їх історією, поза часом, то для об'єкта постнекласичної науки час виступає не просто невід'ємною компонентою, що характеризує тривалість існування, а виступає істотною рисою сутності самого об'єкта.
В.В.Кізіма осмислює тріаду "класика-некласика-постнекласика" через призму відношення людини і світу. Він вважає, що в класичних методологіях світ визначає, людина визначається.
В некласичних має місце зворотній зв'язок: людина - центр, світ - периферія [4,22].
Немає також визначеності між науковцями щодо меж періодів становлення науки.
Л.В.Рижко в роботі "Науковий простір..." вважає, що "класичний період, очевидно, починається від Г.Галілея та Ф.Бекона і найбільшого розвитку досягає в працях І.Ньютона.
Закінчується ця віха творчістю А.Ейнштейна. Некласичний період в науці починається з
квантової і релятивістської фізики. Прикметами цього періоду є те, що в науковому
пізнанні чільне місце починають посідати "посередники" між суб'єктом та об'єктом пізнання. У гносеологічному плані - це прилад та математичні операції, у науково-організаційному - це інфраструктура наукової діяльності. Дисциплінарна структуризация науки характерна прикмета некласичної науки. Наприкінці XX століття в науці започатковуються якісні зміни. Народжується постнекласична наука.
На думку В.О.Парахонського та В.П.Загороднюка сучасна поснекласична наука
має наступні характерні риси:
1) Міждисциплінарні та проблемно-орієнтовні форми дослідницької діяльності. Причому у визначенні науково-дослідних пріоритетів поряд з власно-пізнавальними все відчутнішу роль починають відігравати цілі економічного і соціально-політичного характеру.
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2) Зміна об'єкту дослідження. Якщо об'єктом класичної науки були прості системи,
а некласичної - складні, то в сучасну епоху увагу вчених привертають системи унікальні,
які з плином часу формують нові рівні своєї організації (медико-біологічні комплекси,
об'єкти екології, системи "людина-машина"). При вивченні такого роду об'єктів пошук
істини пов'язаний з визначенням стратегії та можливих напрямків практичного перетво
рення таких об'єктів, що безпосередньо зачіпає гуманістичні цінності.
3) Трансформація ідеалу ціннісно-нейтрального дослідження. Об'єктивно-істинне
пояснення і опис "людиномірних" об'єктів не лише припускає, але і передбачає включен
ня аксіологічних факторів до складу пізнавальних положень [5, 9].
4) В постнекласичній науці докорінно змінюються методологічні і гносеологічні нор
ми та приписи: істина - це вже не лише адекватне віддзеркалення якоїсь предметності,
але передусім і життєве поле та обрій дослідника [6, 136].
Це означає, що гуманітарні цінності заполоняють саме пізнання і безпосередньо впливають на поле життя людини. Наукове знання стає поліваріантним. Ж.Ф. Ліотар пов'язує
сучасну науку з ідеєю нестабільності, невизначеності.
В сучасній філософській літературі запропоновано поняття наукового простору "як
структурованої характеристики науки, як особливого типу здійснення пізнання, або когнітивного опанування світом буття людини" [6, 27].
Науковий простір, тим паче наукосфера - це поняття постмодерного класу, вони
відносяться до постнекласичної науки. Простір сучасної науки можна описати за допомогою математичного поняття "деформовані лінії", тобто такі, що лежать між точкою та
лінією. Вони не є чистою абстракцією: "це морські узбережжя, мереживо річок". Також
науковий простір можна описати за допомогою терміну "деконструкція" (Ж.Дерріда). Це
не означає нехтування пізнавальною діяльністю. Варто говорити про необхідність врахування розмаїття прикмет наукового простору, виробляти інтуїцію, що здатна сприймати
поліфонію дійсності і думок про неї, а також враховувати, що навіть сенсибельний світ це світ плинного і випадкового і водночас того, що нехай і має "деформовані лінії", але ж
лінії цієї "деформації" і є реальностями, з якими доводиться повсякчасно мати справу.
Постмодерністський образ науки непідвласний метафізиці відображення; наука тут не
відображає світ існуючого, а розмірковує про світ атональності. Образ науки постмодернізму
формує окрім "філософії реконструкції" ще й філософія нестабільності, філософія "нарративної агоністики". Ця наука передбачає залежність від соціокультурного контексту мови, особливостей мовленнєвих практик професійного товариства науковців. В науці постмодерну осмислюєтьсяне "світ існування", а світ як "нескінчене інше". Такий світ завжди відкритий
різноманітним процесам виникнення непередбаченого, неповторного, емерджентного [7,131].
В контексті постмодерністського образу науки плинними є не тільки реалії світу, а й
всі його закони. Природний режим, в якому існує такий світ, позначається словом "становлення ". "Світ, що становиться, еволюціонує з порушенням детерміністичних законів.
Він темпоральний, спонтанно самоорганізується, відкритий можливим інноваціям" [7,
132]. Отже, світ як становлення - це процес, який ніколи не зупиняється, процес самооновлення світу. Тому будь-яка його репрезентація в розумі з часом стає хибною.
Звідси - і постмодерністське розуміння істини як " армії метафор". Думка про світ згодом
стає хибною, а тому метафоризується. Взагалі наука постнекласичного періоду спрямована не
на пошук об'єктивної істини, а на задоволення прагматичних потреб людства. Світ як становлення неможливо відобразити в формі всезагальної, абсолютно істинної теорії, бо така теорія є
відображенням лише буттєвого, а не виникаючого світу. Тому про поліваріантний, непрогнозуємий світ можна лише розповідати історії (нарративи). Науковці сучасного періоду говорять
не про гносеологію, а про нарративістику як сферу пізнавальної активності людини.
Нарративи можливі лише в мовленнєвому просторі. На думку філософії і науковців
постмодернізму необхідно не віддзеркалювати світ, а інтерпретувати, тлумачити, репрезентувати його в мові. Світ як становлення представлений як своєрідний текст, кожний
інтерпретатор, читаючи цей текст, бачить в ньому своє, зрозуміле, інтимне, бо він є своєрідним творцем світу. У такий спосіб існування сучасного знання народжується науковий
дискурс. Саме тому зараз такими актуальними є філософські напрямки - герменевтика,
лінгво-семантична філософія, аналітична філософія, феноменологія.
Не можна стверджувати, що проблема зв'язку наукового знання з його мовленнєвою інтерпретацією виникла лише останнім часом. Проте, саме в постмодернізмі вона набуває особливого
значення. Доповнення світів, які виникають або створюються в мові і через мову, є спосіб
синтезу розрізнених фрагментів культури, які неможливо з'єднати лише цілісністю логіки,
або загальних раціональних схем. О.Михайлов зауважує, що "межа між тим, що говориться
нашими поетами і нашими філософами і нашими природознавцями... стирається: найважливіше мислиться кимсь з них, але ким - ми не знаємо. Якщо це так, то є зайвий привід для того,
щоб прислухатися до слів наших поетів і почути вагоме саме в них" [8, 62-70].
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Епоха постмодернізму з її програмним і тотальним суб'єктивізмом запропонувала
свій образ філософії і науки, різко виступивши проти сцієнтистсько-технологічного об'єктивізму. Якщо структуралізм сприяв сцієнтизації філософії, народивши тезу про смерть
філософії, то постмодернізм інспірував білетризацію і ессеїзацію філософії, її відрікання
від теоретичного дискурсу, в той час як мистецтво повів назустріч філософії в пошуках
глобального світоглядного синтезу [9,139].
Наукове знання в модернізмі виконувало не лише когнітивну функцію, але й сприяло формуванню світогляду. Але з втратою рис еволюціонізму і сцієнтизму в умовах постмодернізму наука не претендує на визначальну роль у формуванні світогляду. Наука, філософія, релігія в постмодерністській культурі співіснують у межах компліментарності, а
не ворожнечі. Такі зміни в духовній ситуації постмодернізму спричинили зворотну дію на
реформування самої науки: в ній усуваються межі між теоретичним і емпіричним, фундаментальним та прикладним знанням. Ці зміни пов'язані з формуванням нового типу раціональності, що відбувається зараз.
Сучасна наука не споглядає себе як ізольовану від інших сфер духовної культури,
тим більше не стоїть в опозиції до них. Для постнекласичного знання характерна толерантність щодо плюралізму наукових гіпотез і навіть сучасного ненаукового знання. Зникає примусова сила, нетерпимість, репресивність, яка була характерна для попередніх
типів раціональності в науці. Наука XXI століття допускає величезну кількість різноманітних дискурсів, діалогів, полілогів з іншими формами знання. Це пояснює інтерес постнекласичної науки до "маргінальних проблем", які з'являються на межі одразу кількох
видів знання, як наукового, так і позанаукового.
Формування постнекласичних підходів до розв'язання наукових проблем змусило вчених шукати точки дотику різних галузей науки, які досліджують одні й ті ж предмети і явища, що посилило інтеграційні процеси в науці, особливо в природознавстві. Постнекласична
наука намагається уникнути конфліктів між окремими галузями науки і цінностями людського існування, оскільки вона репрезентує нелінійність, складність, певну упорядкованість
через хаотичність, біфуркаційність процесу пізнання, корегентність різних підходів до вивчення явищ різної природи, що зумовлює різнобічність знань при досліджуванні об'єктів [4].
Постнекласична наука більш толерантно ставиться до ненаукового знання. М.Фуко
розглядав сучасну науку лише як одну з складових частин знання. Він писав про більшу
розмитість критеріїв та меж науковості знання в сучасній науці. Очевидно, постнекласична наука має нелінійний характер на відміну від класичної та некласичної науки, які
різко розмежовували у знанні розум і інтуїцію, раціональне та ірраціональне, теоретичне
і емпіричне, наукове і повсякденне. Сучасна наука є дискурсивною практикою, яка має
власні рівні, пороги (М.Фуко), розриви, що існують в емпіричному часі.
Продовжуючи характеристику наукового простору сучасності можна додати, що невпорядкованість, хаотичність, випадкові події повсякденності заполоняють поле досліджень і стають для думки головними центрами інтересу. Крім того, індивіда починають
розглядати як найвищу цінність за умов розчинення суб'єкта, що вплетений в густу мережу зв'язків та відношень. Мислителі починають досліджувати індивідуальне щастя людини та насолоду життям не з меншою зацікавленістю, ніж намагаються зрозуміти динаміку невпорядкованості. Проводячи історичні паралелі можна пригадати епоху еллінізму, в період якої посідали чільне місце проблеми щастя людини, життя і смерті, сенсу
життя, гедоністські мотиви, а також проблеми впорядкованості буття.
Подібна характеристика постнекласичної науки стосується не лише онтологічного і
когнітивного аспектів знання, а й аксіологічного, праксеологічного, соціокультурного
моментів. На думку французького філософа Жакліна Рюса, «увійти в сферу сучасної думки - це насамперед відмовитися від надмірних амбіцій ratio, який дуже довго протягом
усього XIX століття і частини XX вважав себе тріумфатором, володарем природи та всього сущого». Утворившись на руїнах цінностей XX століття, пізнавальний рух пропонує
нові парадигми, які визначають думку нашого часу: складність, випадковість, відсутність
стабільних основ, непередбачуваність. Хоча відсутність основ не гальмує ані наукового
пошуку, ані практичної діяльності, людство увійшло в сферу активного нігілізму.
Підводячи підсумки міркуванням щодо нових тенденцій у розвитку науки в умовах впевненого наступу постмодерну, варто підкреслити, що постмодернізм декларує своє радикальне дистанціювання від всіх форм монізму, уніфікації, тоталітаризму думки. Замість цього
пропонуються ідеї множинності та багатоманіття, гетерогенності і конкурентного плюралізму. Всі ці аспекти є наслідком зміни типу наукової раціональності. На думку Л.А.Коробейникової, „мультикультурна реінтерпретація наукової раціональності орієнтована на ствердження
ультимативної багатозначності і варіативності універсуму і ведеться по двох напрямках: формування мультикультурної плюралістичної, релятивної альтернативи наукової раціональності і створення нового наукового методу - методологічного індивідуалізму" [10,24].
88

90

Постнекласичній науці сучасного типу притаманні наступні ознаки: поступове стирання меж між науковим та позанауковими формами знання; відсутність єдиної істини;
трансформація ідеалу ціннісно-нейтрального дослідження, що передбачає включення
аксіологічних факторів до пізнавальних положень; домінація мовленнєвих проблем (дискурсивна практика та нарративістика); ускладнення об'єкту наукового дослідження.
Разом з тим, слід підкреслити, що названі тенденції не можна вважати однозначно
позитивними. Більш того, зниження ролі принципу єдності теорії і практики, заперечення наукового монізму щодо розуміння істини, розмитість об'єкту наукового пізнання, все це складає певну небезпеку трансформації науки в квазі- або псевдонауку. В суспільстві
з'являються підстави для появи „просвітницького невігластва", яке є своєрідною реакцією на неусталеність буття, невирішеність соціальних проблем. Цьому феномену притаманні „вибагливий камуфляж тривіальщини, намагання ошелешити парадоксальністю
суджень, диявольський талант ускладнювати елементарне і спрощувати складне,
відсутність саморевізії, самокритичності..., пристрасть до псевдоновації" [11]. Але, не зважаючи на критичне ставлення багатьох дослідників до подібних явищ у науковому житті,
слід констатувати, що зазначені вище тенденції, швидше за все, будуть поширюватися та
визначати розвиток науки в XXI столітті. І ми приречеш рахуватися з ними.
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ДМИТРІЄНКО Ю.М.

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ МЕТОДОЛОГІЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
ПОСТТОТАЛІТАРНОЇ СПЕЦИФІКИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕВІАНТНОЇ
ПРАВОСВІДОМОСТІ
Сучасна українська правознавча наука, створюючи нову методологічну парадигму
посттоталітарного пізнання як пізнавального права (Л.Л.Козловський), концептуально
окреслює найактуальніші питання, розв'язання яких спроможне визначити оптимальні
шляхи подальшої трансформації складних посттоталітарних законотворень і законоздійснень. Ураховуючи важливість процесуального творення права за наших часів, яке рефлексивно відбито у соціальній активності правової свідомості як її процесуальній неформальній спадкоємності, що, соціологічно інтерпретуючись у активних артефактах правової
культури, презентує найбільш вагомі аспекти, спроможні цілепокладено об'єктивно зрозуміти актуальність законодавчих вимог і потреб. У нашому контексті такими питаннями є
актуальні питання методологічної ідентифікації посттоталітарної специфіки української
девіантної правосвідомості, створюючої маргінальні норми права (Див. 1-3, 7)
Зазначимо, що у попередніх роботах певною мірою досліджувались питання неполіфонічної, позитивної ідентифікації методологічної природи девіантної правосвідомості як
різновиду маргінального соціального відбиття (В.О.Чефранов). але недостатньо зроблений акцент на розкритті міждисциплінарних методологічних властивостей пізнавального осмислення маргінальних правових норм як актів девіантної правосвідомості, на що
поки вітчизняна правова наукова думка слабо привертає увагу (Див. 1-3).
Спробуємо розглянути деякі методологічні аспекти ідентифікації актуальних аспектів
посттоталітарної української правосвідомості як єдиної методологічної константи рефлек89
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сивного праворуху у контексті виявлення традиційних загальнометодологічннх детермінант історичного право - і законоруху. Відповідно будемо робити розгляд інших констант
правозаконоруху у плані методологічного розгортання еволюційно-трансформаційної рефлексивної динаміки сучасних посттоталітарних суспільств, їх законодавчо-правової бази.
Думаємо, що, певною мірою розв'язані раніше проблеми методологічної ідентифікації і
теоретичної верифікації актуальних джерел девіантної правосвідомості будуть оптимально
сприяти раціональному розумінню важких проблем й завдань посттоталітарного правобудівництва й правовідбиття, а також слугувати певною теоретичною основою для подальших
досліджень проблем посттоталітарних правових рефлексій як рефлексій правової свідомості.
Будемо концептативно наголошувати на можливості непротирічного позитивного
розуміння старого діалектичного положення про зв'язок простору і часу як філософських
категорій з аутентичною правовою формою й змістом, диференційованого з деякими, на
наш погляд, протиріччями як основного, так і другорядного плану. Думаємо, що на галузь правозаконодавчих відносин, відповідних трансформацій та осмислень на лінійному
позитивному рівні правомірно можемо застосовувати відповідні методичні й методологічні
положення з загальної теорії змісту й форми права і свідомості робочу тезу про те, що зміст
завжди пов'язаний з методичним розв'язанням основних, первинних у лінійній, позитивній площині ідентифікації вихідних протиріч та розвиткових засад, які належать вторинній, видовій правовій природі, а форма-з методологічним розв'язанням вторинних,
родових (знову ж таки, у лінійній позитивній площині конкретно-історичного характеру),протиріч і трансформаційних умов простору як начальних (Див.4).
У телеологічних правозаконозмінах еволюційного (коеволюційного) плану характерно присутня, вважаємо, максимальна девіантна трансгресія на етапі кризового, перехідного, аномічного ідейно-світоглядного буття права і закону, коли важливими є не стільки
змістовні, скільки фермові перетворення, коли ідейно структуруються зв'язковими відношеннями з домінантою структурних елементів саме змістосмислоціннісні правові і законодавчі системи поліфонічного станово-конфігураційного поля як хвильової форми будьяких пізнавальних відгалужень теоретико-практичного знання й досвіду: культурного,
матеріального, аксіологічного, правового та ін. саме за рахунок певних, середовищно синкретизованих нелінійно-структурних елементів правової структури родової природи, відбувається упорядкування й унормовування системних елементів закону, законодавства,
певної системи та галузі законодавства як вторинної видової правової природи.
Відносно еволюційної (коеволюійної) правової інформації - матерії, яка завжди актуально рухається, розмірковуючи за логікою старої марксистської діалектики, зазначимо,що, за нашими аргументами, продовжує залишатися актуальним загальне протиріччя руху
правової інформації (законодавчої матерії), що утворюється за єдністю у них моментів змінювання і стійкості, знаходить конкретно-історичне існування у єдності сторін співіснування,
змілів станів правової інформації (законодавчої матерії). Звідси неважко показати, що правовий простір і час трансцендентно зв'язані з традиційним розв'язанням тих трансцендентальних протиріч, які були наслідком тільки некоеволюційного співіснування та відповідною зміною правових, знаково-матеріальних станів. Тоді за протиріччям коеволюцйного
здійснення правових перетворень та їх некоеволюційного співіснування як начальною умовою позитивного пізнання кожен збережений правовий, законодавчий стан у методичному
відношенні не сприймає інший, також некоеволюційно співіснуючий за певними ментально-історичними критеріями правосвітопізнавальної гносеології будь-якого правового, законодавчого стану правової інформації (знакової матерії), але на той час співіснує у функціональній площині сумісно, поруч і у зв'язку з ним як певна рефлексивна хвильова форма
правосвіту. Методологічне розв'язання цього протиріччя знаходить у наявності з методичним виявленням деякої загальної закономірності неантогоністичного некоеволюційного
співіснування векторної часопокладеності реальних правозаконодавчих явищ, віддзеркаленого структурною природою та властивостями трансформаційного руху правового простору. Тоді правова, законодавча протирічивість єдності та взаємовиключення позитивних
і телеологічних векторів правозаконодавчого розвитку і співіснування коеволюційно знимається зі специфічного змісту системного зв'язку (системного відношення) поліфункціонально співіснуючих, часопокладених відносин у форму просторового структурного їх зв'язку
( просторового відношення), просторопокладеного у буттєвому відношенні та процесуально здійсненого у конкретно-історичному циклі соціальної активності правової свідомості,
її елементарної системно-структурної архітектоніки (Див. 5).
За умов радикальної трансформаційної зміни правових, законодавчих станів утворюється начебто алогічне протиріччя: будь-яка частина правової інформації (законодавчої матерії), будь-яке правозаконодавче явище у силу відповідної телеологічної закономірності (цільового юридичного закону) спроможні мати різні як гомогенні, так й гетерогенні правозаконодавчі стани. Спроможність одного правового предмету чи явища мати
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різні поліфонічні стани, зв'язки тобто спроможність структури одного правового, законодавчого стану мати іншофункціональні поліфонічні стани є протирічною. Наприклад, єдине (як одне) зв'язкове (відношеннєве) поле структурних станів правового, законодавчого
простору й часу трансгресивно виключає будь-яке інше поліфонічне відношення і актуальну розвиткову поліфонічність як іншофункціональну, але на той час існує у етнотериторіальному просторі поруч з різними можливими поліфонічними зв'язками, часовими
переходами, які, за проведеними дослідженнями, є типово синергетичними (Див.6). Виходить, природна ментальна експансія зовнішнього простору як часова дискретна трансгресія права є лише єдним часовим конкретно-історичного плану, станом правового і законодавчого впливу простору інших, викликає структурні протиріччя як на структурному,
просторовому, так на системному, часовому рівнях правопокладального принципотворення, бо традиційне позитивне відношеннєве функціонування правових детермінант виключає інший, але у силу історичних законів змінюваності (законів повернення) може набути тих чи інших резонансних якісних та кількісних параметрів.
Знову ж таки, за контекстом «діалектичного» зняття цього протиріччя останнє може
бути трансгресивно істинно вірно розв'язане лише у законодавчому часі як фундаментальній
умові дискретного змінювання будь-якої структурної трансгресії, віддзеркалюючі у своїй
природі та функціональних властивостях саме ту загальну закономірність, яка характеризує трансгресивний хвильоподібний, конфігураційний, структурний перехід (зв'язок, відношення) одного стану в інший, від одного стану до іншого, а також відповідну зміну, чергування станів. Так, наприклад, у тому ж контексті приведених нами аргументів, за логікою
партикулярного мислення (пізнання, ідентифікації маркерування) теоретичних, філософськи екстрапольованих, основ буттєвого часу і простору як змісту і форми пізнання як права
безпосередньо рефлексується у наш контекст звісна правомірність багатьох висновків тих
філософських теорій (Аристотель. Лейбніц, Дідро та ін.), котрі вбачають у сутності простору й часу певні порядки, закони співіснування і зміни станів як типово правові.
Виникає закономірне питання про те, що яким чином тоді існують по ліаспектно
поширені в цілому у філософії та науці концепції розуміння часу як чистої тривалості, а
простору - як чистої протяжності (Демокрит, Декарт, Ньютон та ін.).
Зрозуміло, що задля нашої контекстуальності має сенс здійснення у науково-екскурсивному аспекті як системного, теоретико-порівняльного, гносеологічно адаптованого анотування зазначених концепцій як з точки зору методологічного, так й з точки зору
структурно-онтологічної реконструкції еволюційно-історичного генезису актуальних концепцій тривалості часу й протяжності простору.
Яким чином тоді можна узгодити актуальні концепції тривалості часу й протяжності простору з еволюційним та історичним правовим усвідомленням природи правової
системи, виходячи з ідеї партиципадійної (елементарної структрно-системної) рівності
лише за певних умов правової системи законодавчій структурі?
Тоді виходить, що традиційно телеологічне розуміння правової системи рівній законодавчій структурі концептуально порушується, бо виходить, що у одній правовій системі
як філософсько - трансцендентальної просторової протяжності (родова правова природа)може бути більш ніж одна законодавча структура як нефілософсько-трансцендентна часова
(дискретна) законодавча тривалість ( видова правова природа), що робить систему нерівноважною, гетерогенною, нестійкою, а звідси - типово синергетичною. Справа полягає,
вважаємо, у тім, що за нашою логікою й методологією дослідження - право як феноменальне явище онтологічного пізнання, рефлексуючись у духовних і матеріальних артефактах
законодавчого знання й мислення, маючи відносну буттє самостійність, внаслідок правового усвідомлення, корулятивно відбиваючись через духовні артефакти законодавчої культури і законодавчого знання у феномені закону, законодавчих актів, структури - як теж
відносно самостійних феноменів гносеологічного пізнання правової природи, не може не
детермувати тих функціонально-релевантних параметрів закону, що домінантно цілепокладені за власними функціями тільки вимог й потреб конкретно-історичної розвиткової
специфіки певної епохи як конкретно-історичного розвиткового правового аттрактора.
В цьому відношенні набувають стратегічної актуальності такі параметральні якості й
характеристики позитивності-телеологічності розвиткових процесів рефлексивної правозаконодавчої реальності, які репрезентують або історичний, або еволюційний напрямок правозаконодавчого руху як домінантний. Такими параметрами, за нашими аргументами, є функціонально-релевантні процесуально-станові характерології симетричності-асиметричності
права і закону як їх межа і міра формальної й неформальної спадкоємності в правовій свідомості. Думаємо, що такі риси саме й ідентифікують таке конкретно-історичне співвіднесення
соціально рефлекторних процесів правоусвідомленого відбиття права у юридичному законі,
коли на рівні позитивного правового буття певної конкретно-історичної епохи існує формально ігнорована неопозиційність причинного права як трансцендентального непроцесуального
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явища об'єктивної феменальної родової правової природи та його соціальної трансцедентної
рефлексії у матеріально-знаковому законі як трансцедентального процесуального явища наслідкової суб'єктивної феноменальної видової правової природи (Див.4).
Тоді на рівні телеологічного, еволюційного правового руху, вважаємо, формально не
ігнорована неопозиційність права і закону. Навпаки, за умов телеологічного, структурно
налаштованого правозаконодавчого розвитку здіснюється лише і тільки опозиційна модель функціональної релевантності права і закону у площині первинних (фізичних осіб)
та вторинних (юридичних осіб) суб'єктів правової свідомості. За таких умов відбуваються
ідейно-світоглядні пошуки тієї домінанти правозаконодавчого руху й розвитку, яка аксіологічно репрезентує або СТІЙКУ ментальну, або ідеологічну домінанту у правовій й законодавчій реальності як парадигматичної, що вивляється у соціальній домінанті формальній або неформальній спадкоємності правової свідомості. Останні, за нашими аргументами, репрезентують домінанти ідеологічних (формальних, неопозипійних) й ментальних (неформальних, неопозиційих) моделей правозаконодавчих трансформацій.
У створеній у такий спосіб формальній паритетності права і закону у позитивній,
конкретно-історичній площині правового усвідомлення соціально-правової реальності,
неформально не розмежовуючи на рівні функціональної опозиції телеологічної трансформації права як трансцендентальної архітектоники, еволюційних векторів трансгресивної
моделі незворотних правозаконодавчих змін у часо-просторі реальної асиметрії права і
закону як інформаційно-енергетичного та ідейно-ментального феномена родової правової
природи та світоглядне - ідеологічного феномена видової правової природи, у лінійній,
сцієнтичній моделі формального буття права принципово порушуються ті еволюційні засади природних коренів світового творення моделей ієрархизації або гілкування світових
правових систем, що буттєво існують як цивілізаційно озовнішнені правові суб'єкти неформального правотворення і як природно-феноменального правопізнання (А.А.Козловський). А саме: за таких умов, за нашими аргументами, світові правові системи, розглядаються як такі лише лінійні правові об'єкти, що пізнавально існують і буттєво трансформуються за закономірностями власного, як правило, цивілізаційно не озовнішненого системного формального правозастосування. Останнє, за нашими аргументами, за умов неопозиційної тотожності права і закону у елементарній структурно-системній площині ідеологічної хибності їх аксіологій та відповідних акмеологій (право як структура рівне закону як системі у лінійно-позитивній площині, коли розвитковий, телеологічний рух відбувається за рахунок умовного просторового збільшення структурної домінанти права у кореляції умовно часово зменшеної системної домінанти закону) не може набувати рис неформального, ментально структурованого у світові процеси й системи правотворення, залишаючись догматизованим знанням системного плану, що знаходиться у площині замкненого, ідеалізованого розвитку закону як явища лише видової правової природи, вимагаючого цивілізаційного структурного озовнішнення, світоглядної відкритості, пізнання
та, як правило, зовнішньої кореляції. Така обставина виникла тому, що внаслідок замкненого розвитку права як системи права (філософсько-правова термінологія) або законодавчої системи (термінологія теорії держави та права) з'являється гостра загроза помилково сприймати правовий час як структуру, що позитивно домінує у історичних, еволюційно нецивілізованих правозаконодавчих просторових реаліях буття нетрадиційного суспільства, коли правовий простір дискретно звужений до національної законодавчої системи як ідеологічної структури і домінанти штучного, хибного витвору, яка губить риси
неформальної спадкоємності тієї чи іншої етнотрадиції (- національної самосвідомості),
трансгресивно переутворюючись у свою, знову ж таки хибну іншоформу - ідеологічну етнотрадицію (равно «ідеологічну» самосвідомість) (Див. 6).
В цьому відношенні відбуваться, таким чином, парадигмальна ідеологічна переорієньація саме тих начальних умов як методологічних першопричин і першопринципів праворефлексій Законотворення як типово правоусвідомлених, що спочатку у цивілізованому світі існувало лише і тільки на ментальній основі як досвідно адаптованих (максимально
оптимальних) у методичному відношенні й на ментальному субстраті буттєвого народження сучасних зразків соціально-правових реалій. На відміну від права, правосвідомості,
девіантної правосвідомості, які як змістовні філософсько-правові категорії за своєю методологічно - правовою функцією та як начальні причини - першопричини будь-якого часопросторового праворефлексивного законоосмислення й закону, у тому числі за перехідного правозаконобуття, належать до родової методологічно-правової природи та є підлеглими загальним закономірностям (законам) нелінійного еволюційного пізнання ( мислення, ідентифікації), які еволюційно полідефініціюють часо-просторово незворотні (можливо ідейно не завершені на лінійному рівні трансформаційних змін) архетипово-розвиткові напрямки синергетичних правоусвідомлених нелінійних рухів, закон й законосвідомість як остаточні наслідки історичної, лінійної видозміни права або його функціо92
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нально-релевантні іноформи і методично - «віртуалізовані» форми методичного, за конкретно-історичними параметрами аксеологічного іншобуття, як за своїми функціями, так
й, у свою черіу, за видовими неатрибутивно розвитковими наслідками, правомірно належить до сфери лінійного пізнання (мислення, ідентифікації), набуваючи при цьому типових лінійно-традиційних рис, різнопланових характеристик і функцій.
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ГЛАЗУНОВ В.В.

ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ
ОЛИГАРХИИ: ОСОБЕННОСТИ, УСЛОВИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Постановка проблемы.
В ходе декларируемого строительства демократического государства весьма актуальным представляется изучение тенденций в сфере организации системы социально-политических отношений. Особого внимания заслуживают явления, которые носят неоднозначный, а порой и просто антидемократический характер. К подобным можно отнести олигархические проявления. Отдельные явления в различных сферах жизнедеятельности общества, объяснимы, главным образом, издержками трансформационного периода, и не вызывают моментальной негативной социальной реакции. Однако, их комбинации и выстраивание в соответствующие олигархические тенденции, гораздо легче фиксируется общественным сознанием, вследствие чего, может произойти социальный взрыв. В условиях доминанты олигархических тенденций, во избежание социального конфликта, элита вынуждена, либо апеллировать к силе, отказываясь от демократической парадигмы общественного
развития, либо прибегнуть к манипуляции общественным сознанием на основе усиления
идеологической составляющей. И в том, и в другом случае, с демократией как системой
реализации политического идеала будет покончено. Это обуславливает актуальность
анализа условий, особенностей реализации и характера современной украинской
олигархии.
Анализ последних исследований.
Проблема олигархии находится в поле научных интересов ряда авторов, позиции
которых позволяют сделать вывод о наличии (как минимум) двух принципиальных подходов в исследованиях.
Первый подход, "отрицающий", который также можно назвать "либеральным". Его
представители: М.Погребельский, В.Пиховшек, Д.Выдрин и др., считают существующие
олигархические проявления и тенденции незначительными, которые можно отнести к
сфере проявления других явлений и процессов, а на этом основании, отрицают, в конечном счете, и сам феномен украинской олигархии.
Второй подход - "фиксирующий" ( укр.- "сприймаючий"). Он представлен позицией
группы ученых Института политики, во главе с Н. Томенко, и состоит в признании значительного влияния олигархических клановых структур на политический процесс в Украине.
Характерной чертой данной позиции является оценка ситуации под углом зрения приоритетности политики и политической сферы, которая, в свою очередь, определяет характер трансформационных процессов в сфере экономики, в социальной и духовной сферах [1, С. 5].
С позицией первой группы исследователей можно не согласиться принципиально
уже на том основании, что в Украине есть определенное количество сверхбогатых и влиятельных людей, а вопрос, насколько их деятельность подпадает под определение олигархии, можно изучать отдельно.
Присоединяясь же к позиции второй группы, необходимо заметить следующее. Характерной особенностью позиции группы ученых под руководством Н. Томенко является то, что
93

95

они представляют трансформационный процесс структурной систематизации общественных
отношений под воздействием, прежде всего, политических рычагов, административного ресурса, ресурса государственной власти. Такая позиция представляется вполне оправданной в
рамках политологии, политологического подхода. Политологический подход предполагает
оценку современного положения дел, на основе изучения отдельных проявлений и тенденций, или оценку политической тактики. Стратегию же политических процессов оценивает
социальная философия, где современные тенденции рассматриваются в контексте более глобальных процессов. Такой подход представляет возможность увидеть не только современные
тенденции, носящие характер как особенного, так и типичного, но и проследить закономерности трансформационных процессов, имеющих общий и всеобщий характер.
Цель данной статьи выходит за рамки представления экономико-статистического
материала и, в соответствии с ним, отражения структуры современных олигархических
пирамид. Такие исследования уже имеются, хотя продолжение исследований в данном
направлении не теряет своей актуальности. Хотелось бы, однако, обратить внимание на
то, что на основе указанных материалов представляется возможным сделать определенные обобщения, определить тенденции и закономерности в развитии олигархии; определить их взаимосвязь и взаимозависимость с развитием демократии.
Соглашаясь с мнением Н. Томенко относительно определенной уникальности ситуации становления современной украинской олигархии, позволим себе коснуться вопроса,
в чем собственно она состоит. При этом, в отличие от названных авторов, утверждающих
приоритетность политики в процессе формирования олигархии, постараемся обозначить
доминирующую роль экономической составляющей.
Своеобразие трансформационного процесса формирования социально-государственной
системы, особенно на начальной его стадии, заключается в том, что оно проходит на фоне
преодоления экономического кризиса. Кризисный характер ситуации проявлялся, в частности, и в том, что одновременно и параллельно происходили политико-экономические процессы, характерные для различных стадий развития общества: от бартерных, исключающих товарно-денежный обмен, с доминантой натурального обмена, что характерно для эпохи феодализма, до накопления первичного капитала, характерного для ранней стадии капитализма; от слияния финансового капитала с промышленными корпорациями, что характерно для эпохи империализма до элементов уравнительной экономики, характерных
для "советского социализма". Необходимо заметить, что взаимодействие этих составляющих в условиях нормативно воспринимаемой "по умолчанию" либеральной парадигмы общественного развития, носит характер не столько дополняющих друг друга, сколько конфронтационный. Примером такой конфронтации, противоречия, могут служить демократическая и олигархическая тенденции в экономике трансформационного процесса.
Анализ на основе противоречия наиболее полно представлен в рамках классового
подхода, который предусматривает определение движущих сил и носителей перемен социально экономического уклада или строя. Согласно этому же подходу все эти компоненты зреют в недрах предшествующей формации. Для эпохи империализма характерно сращивание монополий с буржуазным государством, образование государственно-монополистического капитализма [2]. Причем в классической схеме "в борьбе за сохранение и укрепление своего господства, за повышение монопольных прибылей финансовая олигархия широко использует государственный аппарат" [3, С. 155]. Другими словами, зарождающаяся олигархия, на определенном этапе своего развития, использует административный ресурс государственной власти для своей дальнейшей структуризации и увеличения своего экономического и политического потенциала. Политологический анализ фиксирует обратный процесс - зарождение олигархии усилиями государственной бюрократии. Можно предположить, что никакого противоречия здесь нет.
Констатация того, что олигархия в Украине во многом формируется благодаря официальной политической власти, с широким использованием административного ресурса,
является фиксацией формы, которая была предопределена качественно-количественными изменениями в содержании экономики советского периода.
Характерная черта, системная характеристика олигархии - сосредоточение огромного ресурсного потенциала в руках узкой группы лиц. Экономическая основа олигархии
-частная, как правило, зафиксированная общественным сознанием за определенной персоной, собственность на средства производства. Сосредоточение огромного ресурсного потенциала, в том числе и, в первую очередь, орудий труда и средств производства, в частной собственности предполагает процесс их физической концентрации.
Традиционно олигархическая концентрация средств производства происходила в
рамках двух условных моделей:
1. Консервативной;
2. Реформаторской.
94

96

Консервативная модель предполагала постепенное накопление определяющего, ведущего вида производительных сил или ресурса в рамках формации. Это не только не подрывало устоев формации, а, напротив, служило ее стабилизации. Такими видами ресурсов были: земля и рабы в условиях рабовладельческого строя; земля и крепостные крестьяне - в условиях феодального строя, крупное машинное производство и финансовый капитал - в условиях капитализма.
Реформаторская модель предполагает концентрацию в частной собственности определяющих ресурсов другой социально-экономической формации. В этом случае олигархия заинтересована в смене общественно-экономической формации на ту, где определяющий ресурс, которым владеет олигархия, принесет наибольший социально-экономический эффект:
финансовую прибыль, социальный статус, приход в политическую власть и т. д. В этом случае
олигархия, как наиболее ярко выраженная часть нового зарождающегося класса является
носителем реформаторских и даже революционных социально-политических изменений.
Своеобразие формирования украинской олигархии заключается в следующем. В
странах классического капитализма концентрация капитала и средств производства шла
параллельно с их общественным производством и воспроизводством. Этот процесс был
относительно растянут во времени. Причем следует заметить, что начало империалистической концентрации производства происходит в рамках легитимно и структурно
оформленного "победившего" капитализма.
Экономическая составляющая украинской олигархии строится на результатах общественного производства нескольких поколений советского народа. Если принять за основу
среднюю продолжительность "работоспособного состояния одного поколения" 25-30 лет, то
под нынешнюю волну приватизации попадает накопленный, как минимум, тремя - четырьмя поколениями, совокупный социальный продукт, и главная его составляющая - средства производства. Весь ход развития социалистических отношений предполагал и поощрял неизменный рост концентрации общественного производства. Это было закреплено доктринально и жестко выполнялось в рамках административно-плановой системы народного
хозяйства, в условиях авторитарно-тоталитарного политического режима. Концентрация
производства находила свое выражение в системном подходе решения этой проблемы, на
уровне государственной политики. Этого требовала соревновательная система с капиталистическим окружением во внешней политике, этого же требовало формирование бесклассового общества внутри государства. Поэтому, к началу перестроечных процессов уровень
концентрации производства был довольно высоким. В Украине он был гораздо выше, чем в
целом по социалистическому лагерю. Такая концентрация производства и такой уровень
развития производительных сил требовал и соответствующего характера производственных
отношений. Исходя из этого, декларировалась общенародная собственность на средства
производства, со всеми вытекающими последствиями: соответствующей организацией государственной распределительной системы, системой социальных гарантий в социальной
сфере, социалистической демократией в политической сфере, своеобразным развитием институтов гражданского общества, своеобразием формата духовной сферы и т.д.
Между тем, ряд авторов, в том числе М.Восленский, А. Амальрик, М. Джилас[4], в
своих работах ставили под сомнение общенародный характер собственности на средства
производства в сложившейся модели. Они утверждали, что истинным владельцем "общенародного производственного ресурса" является политико-управленческая бюрократия
или номенклатура. Этот социальный слой предлагалось рассматривать в качества класса.
Содержательную сторону процессов отражает и термин "партийно - государственная олигархия", которым пользуется ряд авторов, в частности Ю. Гончар, О. Устенко [5, С.619].
Сторонники этого подхода старались доказать, что эта социальная группа полностью подпадает под ленинское определение класса, по четырем признакам. Они же указывали на
латентный характер "владения" бюрократией обобщенными средствами производства.
Причем следует заметить, что потенциальная возможность воспользоваться в корпоративных целях результатами использования обобщенных средств производства, в условиях тотального государственного контроля, была минимальна. Однако она стремительно
возросла по мере демократизации социально-производственных отношений и, вполне естественно, достигла своего апогея в условиях перестроечно-трансформационного кризиса
в деятельности институтов государства и гражданского общества.
Таким образом, к началу перестройки в Украине можно зафиксировать высочайший,
вполне соизмеримый с уровнем ведущих стран Запада, уровень концентрации производства. В то же время, вопрос о характере собственности на средства производства формально-декларативно казалось бы был решен, а фактически оставался открытым.
Перестроечные процессы еще не получили должной оценки на теоретическом уровне, прежде всего, в результате своего сложного, комплексного и, что самое главное, - бессистемного характера. Методы и формы, средства и приемы проведения перестроечных
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модернизаций вступали в противоречие с целями и задачами. Тем более, разительно отличается от очертаний политического идеала, намеченного в начале перестройки, ее результат. Несмотря на это, в рамках рассматриваемой проблемы можно сказать, что в зыбкий
хаос перестройки различные социальные группы вступили с различными интересами, с
различным уровнем их осознания или с различным самосознанием, с различными возможностями и различным уровнем готовности к участию в социально-политической трансформации. В данном контексте особый интерес представляет вопрос о том, с каким потенциалом вошла в перестройку политико-административная номенклатура.
Смеем предположить, что не последнее место в градации ее корпоративных интересов занимала проблема легитимизации ее корпоративной собственности, вывод ее из латентного состояния, а затем, придание ей традиционной формы - частной.
Основной характеристикой перестройки можно с уверенностью назвать состояние перманентного хаоса, кризиса в деятельности основных институтов как государства, так и гражданского общества. В этих условиях у различных социальных групп появляется реальная
возможность реализовать свои узко групповые интересы в ущерб общественным. Такую
возможность как раз и реализует старая номенклатура, в основном оставшаяся на своих
местах. Она легитимизирует свое латентное право корпоративной собственности на средства производства. Легитимация происходит путем перевода формально общенародной собственности на средства производства, а по содержанию - номенклатурной, в частную.
Реализовать эту программу номенклатурной бюрократии удается благодаря наличию у нее ряда исключительных свойств, а именно:
1) У нее был практически монопольный доступ к информации по формированию
рынка средств производства. Более того, именно бывшая номенклатура, в основном ос
тавшаяся у власти, формировала информационный рынок через призму своих узко кор
поративных интересов.
2) На нее работал авторитет административного ресурса, традиционно сохраненный
от прежней системы.
3) Она обладала более высоким уровнем специальных знаний и практических навы
ков, востребованных в ходе экономико-правового сопровождения процесса приватизации.
4) У нее был относительно высокий, по сравнению с другими социальными группа
ми, уровень самосознания и корпоративной сплоченности.
Эти условия определили тактический характер перевода общенародной собственности
на средства производства в частную собственность и закономерность избрания путей и методов перевода с позиций государственно-административного ресурса, с позиций официальной
власти, в условиях действия разрешительной системы; в условиях искусственного информационного дефицита; в интересах "посвященного в сакральные тайны приватизации сословия ", сословия, которое формируется в зависимости от воли номенклатуры по принципу личной преданности, семейственности или клановости, зависимости и управляемости и др. Эта
зависимость абсолютно верно фиксируется группой ученых под руководством Н.Томенко.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что перестройка может рассматриваться в качестве удачной попытки советской государственно - бюрократической номенклатуры реализовать свои групповые интересы в ущерб интересам общественным. Именно номенклатура, реализуя свои групповые интересы, воспользовалась
высоким уровнем развития производительных сил, высоким уровнем концентрации
средств производства и утвердила новый характер производственных отношений, основанный на частной собственности на средства производства. Таким образом, современная
украинская олигархия в значительной мере является результатом деятельности и порождением, прежде всего, советской бюрократической номенклатуры. Содержательной стороной этого процесса является легитимизация частной собственности на средства производства с высоким уровнем концентрации, а формальным проявлением - формирование
олигархии. Отличительной особенностью указанного процесса является тактический перенос активности по легитимизации из экономической плоскости в плоскость политическую. Это объясняется временным относительно стабильным состоянием административной власти, а, следовательно, действенностью административного ресурса, на фоне кризисного состояния экономики.
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ПОВЗЛО А.Н.
ПРОБЛЕМА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И ОБРАЗОВАНИЕ.
Проблема свободного времени одна из самых актуальнейших и болезненных проблем
современности: как в плане нереализованности свободного времени в социальной практике (ведь, действительно, работать мы уже научились, а вот как правильно и рационально
отдыхать, проводить свое свободное время до сих пор не знаем и не умеем), так и в плане
нераскрытости теоретической мыслью современного предназначения, логического смысла и места свободного времени в жизнедеятельности людей.
Свободное время - это одно из важнейших понятий социальной философии и одно из
глобальнейших явлений человеческой истории. По сути, в категории "свободное время"
заложен "стержень" жизни. Для любой современной государственной системы это один из
самых важнейших стратегических ориентиров, в соответствие с которым сверяется правильность социально-экономических и политических решений, а также степень продвижения
общества к общечеловеческим идеалам и демократическим ценностям. Все отношения в
человеческом обществе пронизаны стремлением к свободе, к свободному безмятежному состоянию духа, которое, на данный момент, к сожалению, не может дать наша постоянная
работа и поэтому все свои надежды, в этом вопросе, мы связываем со свободным от общеобязательного труда временем, т.е. с внерабочим временем. Для многих, как подчеркивают
специалисты, свободное время ассоциируется с предстоящим отпуском, с воскресным уикэндом, с культурным и духовным потреблением, занятиями спортом, любимым делом хобби или просто с пассивным и ни к чему не обязывающим отдыхом (кстати, если мы говорим о свободном времени студентов, то должны иметь ввиду, что учеба, образование и самообразование это так же общепринятые социальные способы реализации себя в свободе, но
об этом чуть позже). Но какое бы представление о свободном времени не существовало, в
каждое из них вкладывается все самое важное, что приближает человека к ощущению "свободы как таковой", делает его человеком в "единственном лице", давая ему возможность и
время понять, что есть мир и как он должен жить в этом мире по-настоящему. Перефразируя классический гносеологический постулат, утвердительно необходимо сделать следующий принципиальный вывод: свобода - критерий истины, критерий справедливости, потому что она и есть самая близкая и понятная категория социального познания и самый правильный категорический императив жизни, определяющий всю существующую социальную
практику в пределах того или иного отрезка социального времени.
С одной стороны, свобода "во времени ", или "от времени", это то, к чему мы все с
вами стремимся и в рамках чего пытаемся познать вечные истины и вечные ценности, т.е.
смысл бытия, с другой стороны, в науках об обществе предполагается, что история человечества имеет эволюцию во времени, являющуюся элементом всеобщей космической и
природной эволюции, однако имеющую своя философский смысл...
Для каждого человека категория "свободного времени" также имеет свой глубокий философский смысл. Все это определяется тем, что человек - это и дитя природы, и дитя собственной истории. В своей исторической судьбе человек пережил и прошел разные стадии, но всегда
он боролся за свое существование, всегда ему было трудно, неудобно в жизни, но с помощью
образования и самообразования ("грызя гранит науки") он шел вперед, упорно преодолевая
тяготы бытия. В этом движении и изменении ему постоянно что-то противостояло, мешало жить
полнокровной жизнью или, наоборот, ему чего-то не хватало, поэтому он всегда стремился к
высоким идеалам и счастливой жизни, всегда жаждал освобождения от этих вечных проблем.
Для значительной части людей свободное время - это досуг, сто такая реальность, в
которой человек в какой-то степени может быть свободен от выполнения своих профессиональных и социальных функций и полностью посвятить себя самому себе, своим родным и
друзьям. Но, конечно же, данный "вектор" понимания свободного времени и пребывания в
нем человека не абсолютен. Основное свое время, свои думы и переживания человек посвящает работе или учебе и всему тому, чем данные виды деятельности обеспечиваются. Человек существо общественное и поэтому его жизнь и поведение определяются не только личными интересами, но и интересами общества. В том случае, когда господствует общественный интерес - царствует необходимость, а в случае, когда начинает главенствовать личностный интерес - царствует свобода. Свободное время, и это очевидно, каждым индивидуумом в значительной степени используется в целях личностного развития и самосовершенствования. Существует и другая диалектика: диалектика коллективного и индивидуального, социального и личностного. Данные категории тесно взаимосвязаны. И тогда, оказывается, общественное начало (выступающее для многих в качестве насилия и принужде97
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ния) может стать, в конце концов, и становится, источником развития начала личностного,
т.е. совершенствование государства и социальных отношений объективно является залогом человеческой свободы. Таким образом, из сферы необходимости вырастает и формируется сфера свободы. Как только свободным станет общество, так свободным будет и человек. И самое главное: огромный импульс в этом направлении идет от личности к обществу.
Личность изменяет и совершенствует общественные отношения посредством производительной деятельности и активного труда, внося и внося тем самым до бесконечности (категория
времени: от необходимого времени к свободному времени) в систему последнего элементы
свободы. Все зависит от человека. Изменяя самого себя, он, тем самым, изменяет социальную
среду, в которой живет и с которой взаимодействует. Общество до сих пор еще несовершенно по причине несовершенства человека и человеческих отношений, зависящих от уровня и
характера деятельности, но уже в такой системе производственных отношений, где, на данном уровне, лучше всего проявляется и измеряется человеческое "начало" и создаются условия для свободного развития, как человека, так и общества. Система общественного и
индивидуального производства предполагают активные действия человека по отношению
к природе. Связующим звеном между природой и индивидом является созидательный труд:
как физический / не надо путать с физической деятельностью/ - прерогатива материального
производства (под которым мы понимаем вынужденный и относительный процесс несвободы и небытия), так и умственный /не надо путать с мыслительной деятельностью/ - прерогатива духовного производства (с которым мы связываем общие надежды на скорейшее
духовное выздоровление, основанного на неуклонном "продуцировании" свободных форм
деятельности и способствующего вхождению человечества в границы подлинного бытия).
Таким образом, совокупный труд человечества перерастает в свободное время, становящееся, в свою очередь, своеобразным видом целесообразной деятельности людей (социальнонеобходимого свободного времени), продуктом которой является расширенное (личностное)
свободное время (своего рода производство свободы, "чистой" свободы). Получается следующая логическая цепочка: необходимое рабочее время создает предпосылки для увеличения внерабочего свободного времени, в рамках которого производится абсолютное свободное время, сводящее на нет в жизненном процессе долю необходимого рабочего времени,
таким образом эволюционирующего из своего "небытийного" положения к "бытийному"
существованию. В этом случае, важно подчеркнуть двойственную природу свободного времени: с одной стороны, существует свободное время в качестве вспомогательной функции,
связанной с обслуживанием необходимого рабочего времени (это дополнительное рабочее
время, имеющее место в рамках свободного времени, или социально-необходимое свободное время, к нему, например, относится деятельность институтов воспитания и образования, находящихся в структуре общественных отношений и обеспечивающих функционирование духовного производства в качестве необходимого элемента развития экономических производительных сил), с другой стороны, остается часть свободного времени, которое
можно назвать индивидуализированным и личностным свободным временем, используемым человеком только в сугубо личных (идеальных или идеалистических) целях, вне всякого отношения к социальным интересам и индивидуальной корысти, а во имя реализации
своего исторического предназначения в общечеловеческом и общекультурном смыслах (абсолютно творческое время, где творчество осуществляется во имя творчества), например,
самообразование, самовоспитание, саморегуляция и саморазвитие. Исходя из вышесказанного, необходимо подчеркнуть социально-экономическое значение категории "свободное
время". "Свободное время" становится, в перспективе, тем экономическим товаром, в потреблении и использовании которого заинтересованы все активные субъекты производительной деятельности, так как именно он начинает выступать в качестве определяющего
при "производстве" основной доли прибавочной стоимости.
Высокий уровень деятельности человек уже демонстрирует при капиталистическом
способе производства. Именно на этой стадии развития начинает пользоваться большим
спросом интеллектуальная работа, для "производства" которой необходимо свободное время. Наука становится непосредственной производительной силой общества, а робототехнологии и информационные технологии стремительно вытесняют из производства примитивные поточные и конвейерные технологии, основанные на тяжелом физическом труде. По представленной и обоснованной нами логической схеме: отчужденный труд - свободное время - самодеятельный труд, субъект деятельности постепенно высвобождается
из необходимого процесса производства и на основе постоянно увеличивающегося объема
свободного времени преодолевает свою "зацикленность" на материальное производство,
перестает быть функционером машины и приходит к внутренней стабильности, избавляясь от психологии "раба". Так объективным путем рождается царство свободы. Теоретическая мысль формулирует данную тенденцию в законе экономии времени: "Если предположить наличие коллективного производства, определение времени, естественно, со98
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храняет существенное значение. Чем меньше времени требуется обществу на производство пшеницы, скота и т.д., тем больше времени оно выигрывает для другого производства, материального или духовного. Как для отдельного индивида, так и для общества
всесторонность его развития, его потребления и его деятельности зависит от сбережения
времени. Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. Точно так же
общество должно целесообразно распределять свое время, чтобы достичь производства,
соответствующего его совокупным потребностям, подобно тому как отдельное лицо должно целесообразно распределять свое время, чтобы приобрести знания в надлежащих соотношениях или чтобы удовлетворять различным требованиям, предъявляемым к его деятельности. Стало быть, экономия времени, равно как и планомерное распределение рабочего времени по различным отраслям производства, остается первым экономическим законом на основе коллективного (совместного или группового - авт.) производства. Это становится законом даже в гораздо более высокой степени" [1,116-117].
В более высокой степени этот закон имеет силу в условиях коллективного, группового обучения, например в вузе, когда экономия времени осуществляется в геометрической
прогрессии, так как сам процесс образования является неотъемлемым элементом свободного времени, рациональное распределение и использование которого позволяет его экономить и увеличивать ту долю свободного времени, которая связана с самообразованием и
саморазвитием индивида, что является основной целью и смыслом исторического процесса. Поэтому все должно строго контролироваться и отслеживаться. Например, приращение к существующему отрезку свободного времени дополнительного интервала времени
автоматически должно сопровождаться и закрепляться осмысленным и целенаправленным реагированием всей воспитательно-образовательной системы в сторону эффективного распредмечивания и трансформации новейшего знания в социально-ценностную и познавательную "плоть" общества, коллектива и индивида. И в связи с уровнем осознания
данного процесса создаются необходимые предпосылки для опредмечивания и реализации сущностных сил человека в непосредственном "материале" культуры. Это дает гарантию дальнейшего поступательного развития общества в рамках расширенного воспроизводства материального и духовного продукта, освобождению индивидов на основе последовательного использования того времени, которым они могут свободно располагать,
т.к. имеют настоящее богатство - свободное время. "Причем не всякого вообще свободного времени, а именно такого, которое используется всеми без исключения индивидами
как для досуга, так и для осуществления более возвышенной деятельности" [2,156]. Поэтому с увеличением свободного времени, этого перспективного "простора" социума, центр
тяжести в воспитательно-образовательном процессе будет неуклонно перемещаться в сторону самовоспитания и самообразования, так как никто не сможет лучше проконтролировать и "отрегулировать" человека, как сам этот человек. В этих условиях сама образовательная система становится более гибкой и динамичной. Она способствует интеллектуализации производства, создает такого человека, который, используя огромный запас знаний, преодолевает отчуждение от своей сущности, как свободной субстанции, и постепенно избавляется от господства вещных и денежных отношений, этих вечных фетишей человеческого бытия. Однако люди, на данный момент еще не настолько свободны для того,
чтобы, осознавая свою историческую миссию, изо дня в день быть творческой и самостоятельной натурой, избегая всяческих шаблонов, преодолевать самих себя и становиться
"тем, кто ты есть на самом деле". Особенно выпукло это проявляется в системе материального производства, где человек еще в значительной степени управляемое и ведомое существо. Человечеству предстоит еще очень долго и долго учиться для того, чтобы продвигаться в жизни в правильном направлении, к социуму, в котором "свободное развитие
каждого является условием свободного развития всех". А для этого требуются не только
средства, но и стратегическая политика государства, направленная на освобождение индивида от "оков" материального производства и идеологии "голого прагматизма", чего не
может быть вне увеличения свободного времени (а свободное от производства время требует
активной деятельности индивида в сфере обучения, образования и культуры). Что интересно: само обучение и воспитательно-образовательный процесс, как своеобразная форма общественного производства, постоянно дающая необходимый для развития социума
"простор" свободы, изнутри уже собственной системы образования воспринимается учащимся индивидом, тем же студентом, в качестве объективной необходимости (т.е. "несвободы" или с необходимостью "занятого" свободного времени) и поэтому для своего диалектического "снятия" требует иного понятия "свободы", иного свободного времени. Получается такое интересное жизненное хитросплетение: "свободное время в свободном времени" или "свободное время в квадрате", для которого существует одна аксиома: служить
тому, чтобы человек, овладевший всесторонним и универсальным знанием (актуальным
остается постулат английского философа Ф.Бэкона: знание - сила), сумел гармонизиро99
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вать свои отношения как внутри общества, так и снаружи, в его взаимодействии с природой. Лишь в этом случае он сможет не только осознать возможность свободы, но и стать
свободным существом. Свободное время дает обучающемуся индивиду возможность думать, мыслить (древнекитайская аксиома: учиться и не размышлять - пустая трата времени) и объединять в себе свое "Я", другое "Ты", социальное "Мы", природное "Оно".
Таким образом, свободное время, с помощью образования и воспитания, превращает
того, кто им обладает в иного субъекта: более самостоятельного и более коллективного, более
сильного и помогающего слабому, более образованного и сомневающегося (словно по Сократу: знаю, что ничего не знаю), более деятельного и способного отдыхать, уходя от монотонной
деятельности. Наличие свободного времени - подлинное достояние и богатство народа. Оно
выступает непременным условием для всестороннего развития индивида, необходимой предпосылкой освобождения человека от "пут" техногенных цивилизаций с их примитивной "массовой культурой" и важнейшим условием упрочения духовных начал общества. Это поистине величайшее завоевание человечества, главный положительный итог мировой культуры.
Так или иначе, свободное время - это единственная форма социального пространства, в рамках которой обеспечивается всестороннее и гармоничное развитие личности. С
помощью этого явления человечеству по силам преодолеть свою внутреннюю и внешнюю
ограниченность и стать свободным человеком в свободном обществе. Однако, нельзя забывать и об обратной стороне "медали": если подходить к категории "свободного времени"
конкретно-исторически, то мы увидим, что оно не всегда благо, оно не всегда гарант самовозрастания сущностных сил человека. В разные времена ему были свойственны разные
параметры и противоречивые функции (например, свободное время со стороны современного обывателя может однозначно ассоциироваться только с примитивным досугом или
пассивным отдыхом, где самым обыкновенным образом "убиваются" здоровые "начала"
человека и никакой речи не может идти о движении вперед, а еще и хуже того, данный
пассивизм постепенно перерастает в затраты времени, совпадающие с аморальным и антикультурным образом жизни (наркоманией, преступностью, пьянством, проституцией).
В таких и им подобных случаях свободное время проверяет человека на прочность, что
тоже очень важно для каждого из нас. Проводя аналогии с известными высказываниями,
в нашем случае, можно прийти к следующим положениям: "человек познается в свободном времени" или "скажи мне, как ты проводишь свое свободное время, и я скажу, кто
ты". Именно на рубеже данных "пограничных" (экстремальных) ситуаций наиболее зримо и ярко высвечивается подлинная сущность человеческой сущности. Когда индивид свободен от выполнения своих социальных обязанностей (что в общем-то не так уж и плохо,
когда их выполнение или навязано или неосознанно) и предоставлен самому себе, на него
ложится большая ответственность за его будущее. Как он употребит внерабочее время, на
что направит свои усилия, сможет ли пребывать в состоянии активных форм досуга и отдыха - все это зависит от личностных качеств человека, от уровня его воспитания, силы
воли, характера, степени сознательности и самосознания. Так что содержание свободного
времени в значительной степени определяется каждым из нас. Но сам факт нашего существования в цивилизованных отношениях с себе подобными, в том состоянии, когда мы,
на основе личностной самодостаточности, осознаем свою полезность окружающим, во
многом предопределяется необходимым количеством и качеством свободного времени.
Если систематизировать и проанализировать современные проблемы украинского
студенчества, то проблема свободного времени молодого человека, получающего высшее
образование, оказывается одной из самых сложных и противоречивых. На данный момент она усугубляется тем, что молодое украинское государство пытается стремительно
ворваться в число цивилизованных и демократических государств, основанных на рыночной экономике и высочайшем уровне развития образования и культуры. Поэтому украинскому обществу, а в особенности подрастающему поколению, учащейся молодежи, студентам самых различных учебных заведений приходится испытывать непомерные психологические, моральные и интеллектуальные "перегрузки". Данный момент определяется
тем, что у студентов наблюдается очень напряженный график жизни. В целом, характер
и ритм свободного времени запорожского студенчества, как показали наши опросы [3, 824], определяется основным видом их деятельности, т.е. необходимым (что есть уже "несвобода") процессом образования и обучения в вузе и дома, тем, что мы рассматриваем, в
свою очередь, в качестве социального свободного времени. А в этом отношении, если говорить языком шахмат, положение "патовое": учебные программы вузов перенасыщены
многообразными дисциплинами, студент, естественно пытается за всем успеть и в результате получается, что он или вообще не имеет свободного времени или же, он, не выдерживая заданного темпа, срывается и отчуждается от учебной жизни, получая, таким образом, в "подарок" мнимую свободу, с которой, не зная, что делать, не в состоянии справиться, в конечном итоге, попадает под "дурное" влияние "улицы" и настойчиво наступающей с Запада "массовой культуры". Исходя из наших исследований, на данный момент,
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студент, действительно, находится на "мировоззренческом перепутье", пытаясь сделать
решающий выбор: или следовать культурным традициям своих предков, с их отечественным менталитетом (не "совковым", а с прочными традициями духовности и человечности), что требует большого труда и принципиальности во взглядах, или же пойти новым
путем, менее одухотворенным и возвышенным, но более прагматичным, приносящим
массу "удовольствий" при минимальной затрате энергии (пошлым и с абсолютной безвкусицей, но зато, как говорят на молодежном "сленге", очень "крутым" и "отпадным"). Испытывая "беспардонное" давление новых субкультур, самых низших ее образцов, свободно гуляющих по экранам наших телевизоров, и вырывающихся "диким воплем" из динамиков радиотрансляторов, отечественная национальная культура начинает давать серьезную "трещину" (что заметно уже "невооруженным глазом"). Для государства это тревожный сигнал, так как происходит подмывание подкрепляющих его строение системы
ценностей и национальных святынь, что, в конечном счете, может напрямую, в недалеком будущем, угрожать его безопасности. Поэтому соответствующим идеологическим и
пропагандистским структурам следует жестко, но объективно регулировать качество литературы, исключать из телевизионных программ сюжеты, проповедующие насилие,
кровь, секс, воспитывать молодежь на лучших примерах отечественной культуры, формировать патриотическое мировоззрение. В связи с этим, в государственной политике,
касающейся данной сферы, надо уходить от влияния "массовой культуры" (этого опаснейшего монстра соцкультширпотреба), от пагубной рыночной идеологии "туловища" и
навеянных, за последнее время, в нашу жизнь социальных стандартов примитивизированных потребностей, сводящихся самым грубым образом к материальному достатку и
дискредитирующих духовную и нравственную стороны бытия.
Досуг студента - это важнейшая составляющая социальной политики украинского государства. Студенчество является одной из самых активнейших, деятельнейших,
культурнейших и образованнейших сил нашей молодежи. От того, как относится государство к данной социальной "категории" формирующегося гражданского общества,
какие бы направления мы здесь не затронули, будет определяться наше будущее, и, в
конечном счете, решаться вопрос о том, в состоянии ли Украина в скорейшем времени
пополнить европейскую и мировую "когорту" высокоразвитых, цивилизованных и демократических государств. Наша страна должна гордиться своей студенческой молодежью - золотым фондом любой нации. Необходимо делать все возможное, чтобы количество студентов в украинском государстве постоянно росло (на данный момент мы не добираем и до 1 миллиона, находясь на последнем месте в Европе по количеству студентов
на одну тысячу граждан) и качество их подготовки и профессионализма было таково,
как этого требуют интересы экономики, общества и самого студента. А студенты, в свою
очередь, должны осознавать, кто они такие и в какое время живут, что на их юношеских, еще хрупких "плечах" лежит величайшая ответственность за судьбы молодой страны и стараться, в связи с этим, все свои силы и желания направлять в русло формирования в себе тех качеств, которые необходимы для настоящего профессионала своего дела
и воспитания в себе черт высокоразвитой, универсальной личности. Культурный и духовный "стержень" украинской нации, несмотря на все потрясения, благодаря усилиям
молодежи, должен воспроизводиться в самом совершенном виде, так как его наличие и
обогащение (для чего и необходима категория «свободного времени» является залогом
выживания и развития украинского этноса как в настоящем, так и в будущем.
В целом, Запорожье имеет молодежь с прогрессивным мышлением, перспективное
студенчество. Необходимо только с ним работать, уделять внимание, передавать свой опыт
и не забывать о преемственности поколений. Наши студенты очень самокритичны, но все
же надеются, что их идеалы свободного развития все-таки воплотятся в действительность,
конечно же, при их собственной активности. И будем надеяться на то, что молодые люди
преодолеют все трудности, сохранив исторические, социально-нравственные и духовные
корни славянского менталитета, и что в нашем этносе будет и далее осуществляться нормальная, стабильная преемственность поколений, обеспечивающая культурный рост и
воссоздающая предпосылки для прогрессивного совершенствования.
При этом можно сберечь и свою культуру и добиться неплохих показателей в области экономики, исходя из непосредственных интересов украинского государства, осуществляя на деле национальную политику поддержки украинской молодежи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов.- Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч.1.
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МАЛЫШКО И.И.
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВОЛЮЦИИ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Синергетика, как новое направление междисциплинарных исследований, в настоящее время все шире используется не только для анализа структуры объектов изучения
естественных и технических наук, но постепенно проникает также в социально-экономическое и гуманитарное познание. Её средства и методы оказываются адекватными и особенно эффективными для раскрытия процессов самоорганизации и эволюции социальных
систем, начиная от систем экономических и кончая гуманитарно-духовными, поскольку,
наиболее точно отражает сущность социальных систем, находящихся в состоянии динамического развития и совершенствования своих структур и функций. И, наконец, дает
возможность "примирить" между собой традиционные направления
социальной филосо1
фии: социальный номинализм (М. Вебер, Зиммель,
Т.
Парсонс)
и
социальный
реализм
(О. Конт, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер, К. Маркс)2- с одной стороны, с другой - фундаментализм (Т.
Парсонс, Р. Мертон, К. Дэвис, выступающие последователями Спенсера и Дюркгейма)З и сторонников теории конфликта (последователи К. Маркса, Р. Дарендорфа)4.
Процесс эволюции любой системы начинается с постепенных ее изменений, которые приобретают упорядоченный характер. В зависимости от того, чем определяется
такой порядок, различают организацию и самоорганизацию. Самоорганизация - это упорядоченное изменение системы, вызываемое внутренними силами или факторами, причиной которых является сама система. Организация происходит под действием внешних
по отношению к системе сил и факторов.
Однако поскольку социальные системы имеют сложную, иерархическую структуру,
постольку методы синергетики для их изучения приобретают весьма специфический характер. Поэтому они служат в первую очередь эвристическим средством познания и, следовательно, нуждаются в дополнительном, специальном исследовании. Самоорганизация,
свойственная социальным системам, имеет существенное отличие от самоорганизации не
только в неживой, но и живой природе. Если в природе она возникает в силу внутренних
причин и носит стихийный и неосознанный характер, то, в социальных системах она связана с целенаправленной деятельностью людей, которые руководствуются вполне определенными стремлениями, интересами, мотивами и предпочтениями которых направлена
их воля. Поэтому в обществе самоорганизация дополняется внешней организацией созданных самим обществом органов управления. Иными словами, с возникновением общества
самоорганизация перестает быть спонтанным фактором развития социальных систем.
Самоорганизация сыграла исключительную роль в процессе формирования социальной системы, первично проявляясь в виде кооперации. Как было замечено еще Г. Спенсером, общество существует только тогда, когда "к совместному пребыванию индивидов добавляется кооперация", лишь благодаря этому союз индивидов становится обществом, в
современном смысле слова. Однако кооперирование будет тогда эффективным, когда участвующие в нем люди убедятся в полезности кооперирования. Но при этом в рамках такой
сложноорганизованной системы как общество интересы и цели различных групп могут
различаться. Зачастую эгоистические интересы и цели отдельных членов и групп могут
нередко приходить в противоречие с интересами соответствующей социальной системы,
как целого. Следовательно, самоорганизация к кооперация будут только тогда иметь
смысл, когда участвующие в ней люди будут согласовывать свои действия с коллективными, общесоциальными интересами и целями. Иными словами, в обществе, где действуют
люди, наделенные сознанием и способные ставить перед собой цели, самоорганизация неразрывна с сознательной их организацией для осуществления своих целей. Как справедливо было отмечено И. Пригожиным, "в отличие от биологической эволюции человеческое общество может вести себя целенаправленно:
в известном смысле мы можем выбирать
направление нашей эволюции"5.
Общий подход в социологии, когда возникающие социальные реальности как структуры, институты, производны от личности, социального действия человека, а вся человеческая деятельность представляется как
совокупность неопределенного множества действий обособленных индивидов.
2
Общий подход в социологии, которым утверждается, что существование таких социальных феноменов, как
структуры и институты, не ограничиваются временными рамками жизни составляющих их индивидов.
3
Общество рассматривается как совершенно устойчивое и единое целое, основанное на таких механизмах
контроля как правоохранительные органы и суд (государственное управление, организация).
4
Основное внимание обращается на подавление одних членов общества другими (в результате конкуренции,
монополизации).
5
И. Пригожин. Наука, цивилизация и демократия// Философия и социология науки и техники. Ежегодник
1988-1989.
1
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Однако одновременно возникает вопрос о границах, в которых возникает необходимость дополнения естественных процессов самоорганизации внешней организацией. Наиболее наглядно это можно продемонстрировать на примере развития рыночной экономики.
С синергетической точки зрения социально-экономические системы правомерно рассматривать как самоорганизующиеся, когда согласование целей, интересов и мотивов действующих участников происходит не на сознательном уровне, а на надиндивидуальном,
поэтому спонтанный порядок на рынке оказывается весьма прочным.
Установление спонтанного порядка на рынке основано на открытом А. Смитом законе спроса и предложения, когда на надиндивидуальном уровне возникает порядок, не зависящий от индивидуальных намерений ни покупателей, ни продавцов. Однако, исходя
из теории предельной полезности (У.С. Джевонс, К. Менгер, Е. Бем-Баверк), каждый человек при обмене товаров руководствуется его предельной полезностью, опираясь при этом
на свою индивидуальную шкалу ценностей. Но в результате происходит координация различных ценностных характеристик данного товара, результатом которой и является возникновение спонтанного порядка и ценообразования на рынке. Объективно возникшая
цена, основанная субъективной оценкой полезности определяется Бем- Баверком как "равнодействующая
сталкивающихся на рынке субъективных оценок товара и той или иной
вещи" 6. Поэтому законы, возникающие в обществе, примером которых является и приведенный выше закон спроса и предложения, можно назвать интерсубъективными, т.е. не
зависимыми от индивидуальных субъектов, от их сознания и воли, но являющиеся законами целенаправленной деятельности больших масс людей.
Закон спроса и предложения или правило "невидимой руки", введенное А. Смитом
в эпоху возникновения рыночных отношений, легло в основу классической политической
экономии и считалось непреложной истиной вплоть до Великой депрессии 1929-1933 г.
Лауреат Нобелевской премии Ф. Хайек определял рынок как "сложную высокоорганизованную структуру, где происходит процесс бессознательной самоорганизации". Он считал рынок единственным регулятором хозяйства.
Однако после депрессии тридцатых годов была признана необходимость государственного регулирования рынка, которая вытекает из самой природы социально-экономических систем. В обществе действуют люди, наделенные сознанием, и, следовательно, имеющие возможность корректировать недостатки, возникающие в системе. Однако по мере усложнения структуры системы необходимость такой корректировки приобретает все большее значение. Другими словами, по мере увеличения сложности системы
возрастает роль в её регулировании и организации.
По отношению к пониманию процессов самоорганизации и организации современные рыночные отношения развиваются в двух направлениях. Монетаристская, как и классическая экономическая теория, обращают основное внимание на процессы самоорганизации экономической системы и рыночного механизма, в частности. Согласно маржинальной теории, обмен товаров происходит на основании их ценности, определяемой предельной полезностью и имеет субъективный характер на индивидуальном уровне, а возникающий спонтанный рыночный порядок уже имеет объективный характер. Известный экономист Ф. фон Хайек считает такой учет субъективной
оценки полезности товаров чуть
ли не революцией в экономической теории7. Однако при таком подходе не учитывается,
что система может регулировать сама себя в известных пределах. Поэтому теория Кейнса
подчеркивает необходимость внешнего регулирования, вмешательства государства в действия рынка во время спадов производства, депрессии, кризисов. Таким образом, обе указанные теории - М. Фридмена и Д. М. Кейнса - отображают два подхода к проблеме экономического развития, и скорее дополняют друг друга, чем исключают. Иными словами,
организация и самоорганизация в обществе выступают в неразрывном единстве.
Исходя из всего вышесказанного, несколько подробнее остановимся на рассмотрении взаимосвязи самоорганизации и организации на примере взаимодействия рыночного
и государственного регулирования. По своей структуре рынок представляет собой такой
способ связи между производителем и потребителем, при котором обмен товаров происходит с помощью денег, а, следовательно, регулятором денежных отношений выступают
цены. Важнейшая функция рынка - удовлетворение потребностей людей, осуществляемая через механизм конкуренции между спросом и предложением. Иными словами, рынок отвечает на вопросы: что производить, как производить, для кого производить. Таким образом, устанавливается рыночное равновесие, когда объем товара, который хотели
бы купить, будет равен объему товара, который производители желают продать. Закон
спроса и предложения, как было показано выше, является фундаментальным законом
6

Бем-Баверк. Е. Основы теории ценности хозяйственных благ. - М.: Прибой. 1929. -С. 147.

7

Хайек Ф. Пагубная самонадеянность - М., 1992, с. 169
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рыночной экономики. С его помощью можно предвидеть последствия изменения экономической политики (повышение цен, снижение налогов, арендной платы, появление новых методов и технологий). Следует отметить, что рыночное управление применимо как к
частной, так и к общественной собственности.
Однако характерной чертой социальных систем, в том числе и социально-экономических, является их динамический характер. Иными словами, в процессе эволюции и
развития их структура не остается постоянной, а изменяется при переходе от одного состояния к другому, а тем более при коренном преобразовании системы. Возможности синергетики дают возможность направлять дальнейшую эволюцию системы за счет принципа обратной положительной связи, которая в отличие от отрицательной обратной связи, используемой в кибернетике (основная задача которой поддержание равновесного порядка), не гасит возникающие флуктуации (отклонения) в системе, а наоборот их накапливает, что и приводит к скачкообразному переходу к качественно-новой структуре системы. Однако, следует отметить, скачкообразный переход в социальных системах, по понятным причинам, протяжен во времени в отличие от систем неживой природы.
С точки зрения синергетики, согласованное поведение и самоорганизация возникают
только при определенных параметрах внешнего воздействия. Центральная теорема синергетики о подчинении
состояний системы параметрам порядка значительно облегчает процесс
исследования8. Иными словами, один из важных способов воздействия на поведение управляемой системы может быть достигнут путем изменения ее параметров порядка. Синергетика, как уже отмечалось, на основании механизма положительной обратной связи, может корректировать процесс эволюционного развития в необходимом направлении. В применении к
социальным системам это означает, что качественное различие состояний системы может быть
объяснено на основе учета взаимодействия ее частей, компонентов и подсистем на микроуровне
и наблюдаемых ее свойств на макроуровне. Иными словами, основное внимание в синергетике сосредоточено на возникновении, генезисе эволюционного процесса.
С этой точки зрения параметры порядка выступают, если воспользоваться метафорой
Г. Хакена, в роли "кукловодов". Однако при взаимодействии компонентов системы на микроуровне и на ее наблюдаемых свойств на макро существует одна важная особенность, в
терминологии синергетики, получившая название круговой причинности между микро- и
макроуровнями системы. Иными словами, с одной стороны параметры порядка воздействуют
на индивидуальные части системы,
а с другой эти же отдельные части определяют действие
самих параметров порядка9. Примером такой круговой причинности является теория циклического развития Н.Д. Кондратьева или длинные волны Кондратьева. Он впервые соединил экономические процессы, происходящие на разных стадиях цикла, с процессами социальными и политическими, и вплотную подошел к созданию теории колебательных процессов как общесоциологической эволюционной закономерности. Анализ теории Н.Д. Кондратьева наглядно показывает, что самоорганизация лежит в основе не только смены технологических укладов, но и в основе эволюции всей социальной системы.
Но как уже неоднократно было сказано, в социально-экономических системах самоорганизация неразрывно связана с организацией. Иными словами, роль режиссера "кукловодов" берет на себя государство. Именно государственное регулирование для поддержания устойчивого состояния экономики должно корректировать такие "параметры порядка" на уровне макроэкономики как: характер взаимодействия ее составных частей
таких как различные предприятия, фирмы; определение совокупного спроса, а также определение возможности темпов роста всей экономической системы.
В связи с выше сказанным хотелось бы поподробнее остановиться на проблеме влияния государства на рынок, а точнее на основных функциях государства в условиях рыночной экономики. Главная функция государства в условиях рыночной экономики - это регулирование отношений между частными и общественными интересами, и защита общих
интересов граждан на основании созданных общественных институтов и общественных
товаров. И эти функции осуществляются на основании налогообложения на продаваемые
товары, а также установления фиксированных цен на товары первой необходимости с одной стороны, а с другой административными решениями и юридическими законами. Иными словами, государство выступает в роли защитника свободной конкуренции, которая
является наиболее выгодной и для рынка и для общества, и на основании налогообложения должно регулировать деятельность монополий и олигополий.
Поэтому на сегодняшний день одна из основных проблем, стоящих как перед развитыми, так и развивающимися странами - проблема соотношения государственного регулирования и рыночной экономики, проблема соотношения самоорганизации рыночных
отношений и их организации со стороны государства.
8
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Уже ставший историческим, опыт административно-командной экономики в СССР
показал неэффективность полностью централизованного планового управления. В отличие от этого рыночный спрос на товары и цена заставляют производителей искать наиболее рациональные и оптимальные способы производства товаров, что создает благоприятные условия для самоорганизации производителей, и в итоге способствует экономическому росту страны и повышению благосостояния общества. Лауреат Нобелевской премии
Ф. Хайек и представители таких экономических концепций как монетаризм, экономика
предложения, неолиберализм, прямо связывают социально-историческую эволюцию с
самоорганизацией и установлением расширенного спонтанного порядка. Более того, по
утверждению Хайека соблюдение заповедей таких как: "возлюби ближнего,
как самого
себя" должно препятствовать распространению расширенного порядка"10. Но расширенный порядок в его трактовке связывается исключительно с защитой частной собственности и конкуренции. Однако, как показывает практика, общество, базирующееся на частной собственности, также периодически испытывает экономические и социальные потрясения. Крах "шоковой терапии" в нашей стране (также уже ставшей историческим примером) аналогично показал невозможность развития экономики без участия государства.
Следует отметить, что в целом конец XX века характеризуется усилением роли государства в экономической сфере. Но примерно с начала 80-х годов стало ясно, что государственное регулирование имеет свои пределы, поскольку государство не должно подавлять
основы рыночного механизма, т.е. самоорганизацию на уровне предприятий или микроэкономику. Иными словами, возникла необходимость в определении границ влияния государства и ответственности государства за развитие современной экономики и общества,
которая в каждом отдельном случае должна иметь свою специфику.
Таким образом, на примере анализа экономических систем можно убедиться, что в основе структуры любой социально-экономической системы, где человеку, наделенному сознанием, отводится далеко не последнее место, лежит динамическое взаимодействие процессов
самоорганизации и организации. В самом деле, самоорганизация рынка никогда не может
быть полной и самодостаточной, а государственная организация и централизованное планирование экономики - эффективной и оптимальной. Иными словами, самоорганизация и организация в обществе всегда выступают в неразрывном единстве, что наглядно продемонстрировано на приведенном примере. Однако, как уже отмечалось, самоорганизация и кооперация будут только тогда иметь смысл, когда участвующие в ней люди будут согласовывать
свои действия с коллективными, общесоциальными интересами и целями, и соответственно,
наоборот, когда действия внешней организации (государства) не будут противодействовать
процессам самоорганизации в обществе. А основу этой согласованности составляют нравственно-этические и моральные установки людей, а также объединяющие их идеи.
Как уже отмечалось, любой социальной структуре присущи динамические изменения, она эволюционирует.
А "всякая подлинная эволюция, в сущности, представляет собой коэволюцию"11 .
Именно коэволюция человека и общества является наиболее характерной социальной эволюции. В обществе действуют сознательные существа, руководствующиеся определенными целями и интересами. С возникновением человеческого общества биологическая эволюция переходит в социальную. В социально-экономической и культурной эволюции опыт, приобретенный поколениями, не передается по наследству. Передача опыта в
обществе происходит путем воспитания и обучения. При этом передается опыт не только
родителей и ближайших и живущих людей, но всех предшествующих поколений, и как
следствие, развитие в обществе происходит несравненно более высокими темпами. Особую роль при этом играют традиции, упорядочивающие отношения в обществе. С другой
стороны, вновь приобретенная каждым новым поколением информация, вызывает эффект
неравновесности и определяет в значительной степени процесс непрерывного развития
социальных систем. И именно традиции и заложенные в них ценности являются способом уменьшения флуктуаций, возникающих в обществе. Иными словами, ценности - это
и есть параметр порядка для такой самоорганизующейся системы как человек, и как следствие, ценности - это "коды, которые мы используем, чтобы удержать
социальную систему на некоторой линии развития, которая выбрана историей..."12. Однако ценностные и
морально-этические установки также подчинены процессу самоорганизации, и, соответственно, наши потомки будут уже "наследниками Конфуция и Лао-Цзы, так же как и Сократа, и Платона, и Плотина; наследниками Гаутамы Будды, так же Второ-Исайи, и Иисуса
Христа, наследниками Заратустры и Мухамеда, так же как пророков Ильи и Елисея, и
апостолов Петра и Павла, наследниками Шанкары и Рамануджи, так же как Климена;
10
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наследниками каппадокийский отцов православной Церкви...; наконец,... Ленина
и Ганди, и Сунь Ят-Сена, так же как и Кромвеля, Д. Вашингтона и Мадзини"13, а также И.
Ньютона и А. Эйштена, В.И. Вернадского и Н. Бора, Г. Хакена и ...
Этой расширенной цитатой А. Дж. Тойнби, достаточно точно, на мой взгляд, отражающей идею коэволюции человека и общества, хотелось закончить краткий анализ синергетических проблем эволюции структуры социальных систем.
СКВОРЕЦЬ В.О.

ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ
РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ОРГАНІЗМУ
Одним із найважливіших завдань державного будівництва на сучасному етапі трансформації України є забезпечення гармонізації відносин держави і суспільства [16, с. 12;
12, с 2]. Успішне ж розв'язання цієї проблеми, в свою чергу, обумовлюється взаємозв'язком громадянського суспільства і держави. На жаль, як відзначають політологи, вітчизняна наука малоактивна в дослідженні самої сутності трансформації взаємодії держави і
суспільства [19, с. 178] та ще менш активна в аналізі зазначеного зв'язку. Отже, проблема
взаємодії громадянського суспільства і держави вимагає всебічного соціально-філософського аналізу, є надзвичайно актуальною.
Не можна сказати, що питання громадянського суспільства зовсім залишилися
поза увагою дослідників, але цілісної філософської картини взаємодії громадянського
суспільства і держави ще не створено.
Проблема практичного дослідження громадянського суспільства ускладнюється методологічною невизначеністю цього феномена [13, с.25]. Склалася ситуація, коли одні автори стверджують, що в Україні громадянського суспільства ще й досі немає [8, с 36], другі
вважають, що його основи утверджуються з перших днів існування незалежної України
[11, с 3], треті вказують, що в Україні реально вже є громадянське суспільство, а головна
складність - мало справжніх громадян, орієнтованих на високі моральні цінності та зразки
поведінки [22, с. 419]. Крім того, є дослідження, які аналізують розвиток елементів громадянського суспільства на всіх етапах розвитку державності в Україні [17, с. 8-13].
В сучасній соціології виділяються два основні підходи щодо визначення сутності
громадянського суспільства. Домінує підхід, що відображений в роботах Дж. Кіна [9],
К. Гаджієва [5], А. Колодій [10], які розглядають громадянська суспільство як "ідеально-типову категорію", відносять його появу до періоду Нового часу і пов'язують
громадянське суспільство із правовою державою.
Другий підхід відображений в роботах В. Шинкарука [24], Ю. Павленка [17] базується на уявленні, що громадянське суспільство є "основою всієї історії" і пов'язує його появу з виникненням держави. Засновниками цього підходу були К. Маркс і Ф. Енгельс,
хоча спеціально дослідженням громадянського суспільства вони не займалися. Вони разом з Г. Гегелем заклали основу діалектичного розуміння громадянського суспільства.
Під впливом політичної та ідеологічної кон'юнктури другий підхід виявився незатребуваним як в радянський період історії України, так і в період її незалежності. Навіть ті
суспільствознавці, які проводять дослідження з позицій матеріалістичної діалектики, у
своїх роботах використовують поняття "громадянське суспільство", визначене Джоном
Кіном, бо іншого поняття, з позицій другого підходу, просто не розроблено.
Крім названих підходів, з'являються спроби визначити сутність громадянського суспільства з позицій синергетики [7, с 16-19], але вони теж поки що не розкривають достатньою мірою характер зв'язків громадянського суспільства з державою.
В рамках домінуючого підходу щодо сутності громадянського суспільства виділяються слабкі моменти. По-перше, уявляючи громадянське суспільство як сферу спілкування, взаємодії, спонтанної самоорганізації і самоврядування вільних індивідів на основі добровільно сформованих асоціацій, яка захищена необхідними законами від прямого втручання і регламентації з боку держави і в якій переважають громадянські цінності
[9, с 15; 10, с. 17], прихильники цього підходу не враховують діалектичну сутність людини: невільний індивід може перетворитися на вільного (як Спартак) і, навпаки. У філософському розумінні поняття "вільний індивід" мова повинна йти не про правовий статус
особи, а про її соціально-психологічний стан. Якщо виходити з того, що поняття "вільні
індивіди" характеризує соціально-психологічний стан особи, то треба визнати, що за характером прояву своєї сутності вільні індивіди існували і в стародавньому світі і в період
середньовіччя. По-друге, прихильникам першого підходу треба нагадати про існування в
середні віки таких добровільних об'єднань як союзи ремісників (цехи), союзи купців
13
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(гільдії), союзи викладачів та студентів (університети). По-третє, розглядаючи сферу взаємодії вільних індивідів, яка "захищена необхідними законами" від втручання держави,
не можна забувати, що в стародавні часи та в період середньовіччя теж існували закони,
які виражали чиїсь інтереси, когось захищали. Отже, такі ознаки як взаємодія вільних
індивідів, утворення їх асоціацій, захищеність приватних відносин законами від втручання
держави відносять до ознак громадянського суспільства, але коли всі ці ознаки в тій чи
іншій мірі присутні в стародавніх та середньовічних суспільствах, то існування громадянського суспільства в них чомусь не визнається.
Другий підхід визначає громадянське суспільство як організацію суспільних відносин, тобто певний суспільний лад, певну організацію сім'ї, станів або класів, що обумовлена певним ступенем розвитку виробництва, обміну і споживання [15, с 402]. В. Шинкарук обмежується аналізом поглядів Г. Гегеля, К. Маркса та Енгельса на громадянське
суспільство, пояснює матеріалістичне розуміння цього явища [24, с. 3-10], але не порівнює
їх з поглядами Дж. Кіна та інших. Принципове значення для методології дослідження
громадянського суспільства має думка Шинкарука В.І. про необхідність відновлення
відкритого К. Марксом об'єктивного суспільно-історичного закону взаємозв'язку громадянського суспільства і держави: не держава створює громадянське суспільство, а громадянське суспільство створює державу.
За умов існування вказаних методологічних підходів здійснюється ряд досліджень громадянського суспільства, спрямованих на аналіз умов його формування [16,
с. 12-28], визначення його функцій та атрибутів [10, с 7-33], взаємодії з політичною
владою олігархії [2, с. 164-172].
Короткий аналіз публікацій про зв'язок громадянського суспільства і держави
свідчить про існування різних поглядів на сутність громадянського суспільства, його походження та роль у суспільному житті, що обумовлено методологічною невизначеністю
цього поняття. У більшості публікацій використовується сформульоване Дж. Кіном поняття "громадянське суспільство", яке виявляє слабкі сторони при філософському аналізі
його ознак. Матеріалістичне розуміння громадянського суспільства, засноване К. Марксом і Ф. Енгельсом, одержало певний імпульс для розвитку в роботах В. Шинкарука, Ю.
Павленка, але потребує більш ґрунтовної розробки.
Вказані два підходи відображають два відношення до громадянського суспільства: як
до поняття ("ідеально-типової категорії") і як до реальності соціального світу. Якщо розглядати громадянське суспільство з позицій ідеально-типової категорії, то це поняття - ідеальний тип, якого немає в реальній дійсності. Якщо ж розглядати громадянське суспільство як
реальність, то треба переосмислити його сутність і обгрунтувати його ознаки з позицій матеріалістичної діалектики та досягнень сучасної соціологічної науки. Цей крок дасть можливість
проаналізувати взаємозв'язок двох реальностей - громадянського суспільства і держави.
Метою цієї статті є спроба з позиції матеріалістичної діалектики, спираючись на погляди класиків філософської думки та досягнення сучасної науки, визначити сутність
громадянського суспільства та проаналізувати характер зв'язків громадянського суспільства і держави як сторін соціального організму.
Однією з підвалин для переосмислення сутності громадянського суспільства є розвиток теорії соціального організму. Ідея соціального організму виникла як інтелектуальний
засіб віддзеркалення у логічній формі мислення об'єктивної логіки саморозгортання соціального світу. Концепція соціального організму в якій центральною категорією є поняття
соціальний організм, містить у собі програму розбудови внутрішніх і зовнішніх соціальних
зв'язків. Соціальний організм розглядається як протиріччя між особистістю та суспільством,
бо ці явища мають специфічні механізми взаємопроникнення одне в одного [1, с. 57- 61].
Перед розглядом зв'язку громадянського суспільства і держави з соціальним організмом, спробуємо визначити найбільш суттєві ознаки громадянського суспільства в поглядах різних дослідників і переосмислити це поняття.
К. Маркс і Ф. Енгельс в "Німецькій ідеології" зазначають, що матеріалістичне "розуміння історії полягає в тому, щоб, виходячи саме з матеріального виробництва безпосереднього
життя, розглянути дійсний процес виробництва і зрозуміти зв'язану з даним способом виробництва і породжену ним форму спілкування - тобто громадянське суспільство на його різних
ступенях - основу всієї історії; далі треба показати діяльність громадянського суспільства у
сфері державного життя, а також пояснити з нього всі різні теоретичні породження і форми
свідомості, релігію, філософію, мораль і т.д. і т.д." [14, с 34-36]. Громадянське суспільство,
за Марксом, виступає як "форма спілкування", що позначає організацію суспільних відносин. Отже, форма організації суспільних відносин є ознакою громадянського суспільства.
Г. Гегель виявив внутрішню сутність зв'язків між особою і суспільством: "В громадянському суспільстві кожен для себе - мета, все інше для нього ніщо. Однак без співвідношення з іншими він не може досягнути своїх цілей у всьому їх обсязі: ці інші суть тому
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засоби для мети особливого. Але особлива мета посередництвом співвідношення з іншими
надає собі форми всезагального і задовольняє себе, задовольняючи разом з тим прагнення
інших до блага" [6, с. 447]. Таким чином Гегель розкриває сутність діалектичного переходу
індивідуального в загальне (колективне) і колективного в індивідуальне. Діалектична єдність
індивідуального і колективного виступає як джерело розвитку суспільних відносин.
Шинкарук В. акцентує увагу на виділених Гегелем рисах громадянського суспільства.
Сім'я і класи є визначальні моменти громадянського суспільства. Хоча особистість атомізована і має на увазі свої інтереси, але вона може їх здійснювати через зв'язки з іншими. Усвідомлення особистістю своєї залежності не тільки від власної праці, а й від праці та блага
інших, перетворює інтерес особистості на загальний інтерес. Створюються умови і можливість усвідомлення універсальної взаємозалежності потреб та інтересів усіх членів суспільства. Якщо особистість долає егоїстичний інтерес, то вона спроможна посісти громадянську позицію, позицію загального інтересу. Вказана взаємозалежність забезпечується трьома найважливішими чинниками. Перший чинник, оволодіння формами діяльності, в яких
відображається не стільки окремий інтерес, скільки загальний, громадський інтерес. Другий чинник, існування станів пов'язує в громадянському суспільстві приватний інтерес із
суспільним, а станово-класова належність особи є визначальною у знаходженні нею статусу члена громадянського суспільства. Третій чинник, закріплення загального інтересу у праві
пов'язує у громадянському суспільстві окреме із загальним. Найважливіше місце при цьому посідають майнові правові стосунки [24, с 6-7]. Отже, ознакою громадянського суспільства є діалектична єдність індивідуальних і колективних потреб та інтересів.
Всі дослідники громадянського суспільства визнають, що воно являє собою сферу
недержавних приватних відносин, яка є однією з його ознак.
Суб'єктом суспільного розвитку є, насамперед, особистість, яка виступає в якості
соціального прояву кожної людини, виражена в кожній індивідуальній характеристиці.
Рушійні сили суспільного розвитку - це діяльність людей, соціальних груп і прошарків,
соціальних спільнот, в основі якої лежать певні інтереси і яка здійснюється через державні і недержавні органи, колективи, первинні соціальні осередки [3, с. 129]. Визнаючи
діалектичну сутність громадянського суспільства (взаємодія індивідуальних і колективних потреб та інтересів) і особистості (здатність бути вільною або невільною), можемо говорити про особистість і про елементи громадянського суспільства як про рушійні сили
суспільного розвитку. Саме діяльність, в якій реалізується свобода особистості, що за висловом Джорджа Макліна є "динамічним центром громадянського суспільства" [13, с 25],
забезпечує взаємодію індивідуальних та колективних потреб та інтересів. Отже, реалізація свободи особистості є однією з ознак громадянського суспільства.
Аналізуючи соціально-історичне підґрунтя розбудови громадянського суспільства в
Україні Ю. В. Павленко, зокрема, звертає увагу на те, що з переходом усієї України під
владу Польщі органи місцевого самоврядування та церковні структури (які в Україні
відрізнялися великим демократизмом) встають у виразну опозицію до іноземців, що стимулює національно-суспільно-культурний розвиток [17, с 9]. Це чудовий приклад того,
що будь-які елементи громадянського суспільства не могли існувати без об'єднуючої ідеї і
своїх духовних цінностей. Отже, ще однією з ознак громадянського суспільства треба визнати здатність його елементів формувати соціальні цінності.
Таким чином, родовими ознаками громадянського суспільства є: 1) Форма організації суспільних відносин. 2) Сфера недержавних приватних відносин. 3) Діалектична
єдність індивідуальних і колективних потреб та інтересів. 4) Сфера реалізації свободи особистості. 5) Сфера формування соціальних цінностей.
Вказані ознаки в кожному конкретному організмі класового суспільства пов'язані
між собою і утворюють певну структурно-функціональну цілісність ( або форму організації суспільних відносин). Особистості, що пов'язані спільним простором і часом, своєю
діяльністю утворюють цю цілісність. Саме в діяльності людей реалізується свобода особистості, забезпечуються індивідуальні та колективні потреби та інтереси, утворюються приватні відносини, що впливають на формування суспільних відносин та соціальних цінностей, і тому ці ознаки є необхідною умовою суспільного життя. Отже, громадянське суспільство - це форма організації суспільних відносин, шо позначає сферу недержавних приватних відносин, обумовлених взаємодією індивідуальних і колективних потреб та інтересів, детермінованих реалізацією свободи особистості, і виступає джерелом формування
суспільних відносин і соціальних цінностей в соціальному організмі.
Необхідно розмежувати появу громадянського суспільства і виявлення його реального існування. Одні дослідники вважають, що громадянське суспільство виникає разом
з утворенням класового суспільства і появою держави, а інші, що воно з'являється тільки
в період Нового часу. До перших відноситься Ж.Ж. Руссо, який відзначив: "Перший, хто,
обгородивши ділянку землі, придумав заявити: "Це моє!" і знайшов людей досить просто108
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душних, щоб тому повірити, був справжнім засновником громадянського суспільства". І
далі мислитель вказує, що поява власності стала "останньою межею природного стану",
що відділяла його від суспільного стану [20, с. 106].
Цього ж підходу дотримується Ю. В. Павленко, вказуючи, що елементи громадянського суспільства у середньовічних формах виразніше прослідковуються за часів Київської Русі, зокрема у великих містах, де ми бачимо діяльність вічевих органів міського самоврядування, які діяли паралельно з князівською адміністрацією, а з середини XII ст.
часто-густо набували більшого значення, ніж остання [17, с. 9-13].
Громадянське суспільство як явище було виявлено тільки в період Нового часу, а
тому багато дослідників вважають, що в цей період воно з'явилося. Такі події як Англійська буржуазна революція середини ХVІІ ст., Велика французська революція кінця
ХVIII ст., війна англійських колоній в Північній Америці за незалежність (1776-1783 pp.)
характеризуються руйнуванням старої держави і утворенням нової. Мислителі того часу
побачили дію тих суспільних сил, що зруйнували стару державу і створили нову, покликану задовольняти їх інтереси і потреби, і позначили їх терміном громадянське суспільство. Отже, громадянське суспільство як реальність соціального світу з'являється в період формування класового суспільства і утворення держави, а виявляє себе як впливовий
чинник суспільного розвитку тільки в період Нового часу.
Розглянемо зв'язок громадянського суспільства і держави. Поява і утвердження приватної власності обумовили перехід від соціально однорідного суспільства до класового
суспільства, що в свою чергу зумовило виникнення громадянського суспільства і держави, ускладнення соціального організму
Будучи складною, самоврегульованою системою, суспільство має кілька підсистем:
економічну, соціальну, політичну і духовну, кожна з яких у своїй сфері виступає окремо,
граючи свою роль. Виконуючи свої функції, політична система забезпечує цілісний керуючий вплив на суспільство як єдиний організм, ефективно керований політичною владою. Держава виступає як основне знаряддя влади, носій суверенітету, основа всієї політичної системи [3, с. 110-112]. Держава є організацією політичної влади економічно пануючого в суспільстві класу [ 18, с. 132]. Вона розглядається як центральний інститут політичної системи класового суспільства, який здійснює управління ним, охороняє його економічну і соціальну структуру [23, с 126]. Оскільки, у самому визначенні поняття "держава" вказується на зв'язок держави із підсистемами суспільства, то держава виступає
як одна із сторін соціального організму класового суспільства.
Реалізуючи своє призначення, держава обмежує свободу особистості з допомогою держапарату, права та інших засобів. Особа створює певні об'єднання (елементи громадянського суспільства) і тим самим збільшує можливість реалізації своєї свободи. Якщо держава
в соціальному організмі класового суспільства відіграє роль могутнього інтегративного засобу з широкими можливостями примусу, то громадське суспільство (або його елементи)
виступає як сфера реалізації свободи особистості. Діяльність людини визначається тими
межами, що встановлюються державою, і тими можливостями, що створюються громадянським суспільством. Громадянське суспільство і держава виступають як засоби опосередкування взаємодії особистості і суспільства в соціальному організмі класового суспільства.
Отже, громадянське суспільство і держава є сторонами соціального організму класового суспільства, які виступають як реальності суспільного життя, що існують незалежно від волі людей, визначають межі і можливості реалізації свободи особистості, і тому
їх зв'язок має об'єктивний характер. Оскільки громадянське суспільство і держава є сторонами соціального організму, то зв'язок між ними визначається межами певного соціального організму і має внутрішній характер.
У залежності від умов середовища локальність соціального життя приймає "свою"
організаційну форму. Виділяються три організаційні рівні: предорганізмений, організмений і надорганізмений. Соціальні організми виробничого призначення (приватної фірми,
державного підприємства, закладу, організації) треба розглядати як клітини видового і
речового соціального організму. Вони дістали назву найпростіших соціальних форм [1, с
65]. Найпростіші соціальні організми (сім'я, домогосподарство, підприємство, організація і т.п.) за своєю сутністю являють собою сферу недержавних приватних відносин, обумовлених взаємодією колективних та індивідуальних потреб та інтересів, детермінованих реалізацією свободи особистості, і виступають як елементи громадянського суспільства. До елементів громадянського суспільства слід віднести середньовічні об'єднання
ремісників (цехи), купців (гільдії), викладачів та студентів (університети), з їхньою внутрішньою самоорганізацією, самоуправлінням і прагненням забезпечити свою самостійність. А хіба не були елементами громадянського суспільства більш складні соціальні утворення (організації, партії, рухи), що відображають боротьбу демосу і аристократії в Стародавніх Афінах, патриціїв і плебеїв, оптиматів і популярів в Стародавньому
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Римі, середньовічні єресі, різні соціальні, національні, релігійні та інші рухи, різні прояви класової боротьби ? Всі ці елементи громадянського суспільства як і будь-які інші
вступали у взаємодію з державою, впливали на неї та відчували на собі її вплив. Тому
зв'язок елементів громадянського суспільства із державою має загальний характер.
Функціонування чотирьох підсистем соціального організму класового суспільства
забезпечується державою і елементами громадянського суспільства (найпростішими соціальними організмами та їх об'єднаннями), що становлять єдність соціального організму
класового суспільства. Ця єдність підтверджується тим фактом, що власність є атрибутом громадянського суспільства, а влада - держави. В центрі корінних соціальних змін
знаходиться власність. Поява приватної власності обумовила перехід до соціально неоднорідного (класового) суспільства. Зміна форм власності обумовлює зміну способу виробництва і способу відчуження людини від засобів виробництва і результатів своєї праці.
Власність завжди виступала засобом забезпечення потреб та інтересів особи і головним
чинником формування громадянського суспільства. В науці визнано, що кожній суспільно-економічній формації відповідає своя форма (тип) власності [23, с 86]. Характер власності є визначальним чинником формування способу виробництва.
Держава використовує владу як засіб забезпечення єдності і керованості соціального організму. Завжди був очевидним взаємозв'язок власності і влади. Власність (власник)
прагне влади, а влада (володар) прагне власності. Власність завжди була засобом зміцнення і розширення влади, а влада - засобом збагачення, тобто збільшення власності. Таким
чином, взаємодія власності як атрибута громадянського суспільства і влади як атрибута
держави свідчить про єдність громадянського суспільства і держави в соціальному
організмі класового суспільства, оскільки влада і власність є властивостями цього організму. Зв'язок власності і влади має стійкий характер і повторюється в різних варіаціях в
кожному конкретному соціальному організмі класового суспільства. Тому і зв'язок елементів громадянського суспільства і держави має стійкий, повторюваний характер.
Елементи громадянського суспільства і держава є активними учасниками суспільного життя. Державі протистоять елементи громадянського суспільства, бо вони опосередковують взаємодію індивідуальних і колективних потреб та інтересів, що обумовлені
реалізацією свободи особистості. Держава забезпечує співіснування елементів громадянського суспільства, єдність і цілісність соціального організму. Протилежність громадянського суспільства і держави проявляється у взаємодії чотирьох підсистем соціального організму: держава домінує в політичній сфері, а елементи громадянського суспільства представляють переважно економічну, соціальну і духовну сферу суспільного життя.
Громадянське суспільство і держава є сторонами соціального організму, що борються між собою. Прикладом апогею такої боротьби можуть бути соціальні революції (Англійська буржуазна сер. XYII ст., Велика Французька кінця XYIII ст.., Жовтнева революція в Росії) в результаті яких було знищено стару державу. Цю місію здійснило громадянське суспільство, але воно ж створило нову державу.
Шинкарук В.І. наводить приклад пригнічення державою громадянського суспільстваі
аналізує як у нашій країні передача всіх засобів виробництва у руки держави, монополізація
власності та її націоналізація перетворили державу в головного і практично єдиного суб'єкта
відносин власності, привели до повного відчухсення трудящих від власності на засоби і умови
виробництва. Суспільство перестало бути суб'єктом реального життя і перетворилося на засіб
реалізації цілей тоталітарної держави [24, с 5]. Громадянське суспільство знищити неможливо, але його вплив на державу за цих умов був практично зведений до нуля.
Наведені приклади показують, що розвиток соціального організму обумовлений взаємним впливом громадянського суспільства і держави. Ця внутрішня обумовленість взаємодії громадянського суспільства і держави як сторін соціального організму означає, що
зв'язок між ними має необхідний характер. Саме взаємодія громадянського суспільства і
держави визначає тенденції розвитку соціального організму, а отже, і сутність тих змін,
що відбуваються в ньому. Отже, зв'язок громадянського суспільства і держави має суттєвий характер і виступає джерелом розвитку соціального організму.
Таким чином, взаємодія громадянського суспільства і держави являє собою процес їх взаємовпливу, що обумовлює зміну їх стану і властивостей, відображає об'єктивні,
необхідні, загальні, істотні, внутрішні, повторювані зв'язки соціального організму класового суспільства, виступає джерелом розвитку соціального організму і проявляється
як закономірність його розвитку.
Спробуємо визначити типи взаємодії громадянського суспільства і держави.
А. Токвіль вказує, що існують такі країни, в яких влада, знаходячись ніби-то поза суспільним організмом, впливає на нього та змушує його йти тим чи іншим шляхом розвитку,
існують також країни, де влада поділена і знаходиться частково в руках суспільства, а частково поза ним, а ще є країни, де влада виходить виключно від суспільства, і народ сам керує
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країною [21,с. 565]. Токвіль чітко визначив три типи відносин між суспільством і державою:
1) державна влада поза суспільством і повністю контролює його, визначаючи шлях суспільного розвитку; 2) влада знаходиться частково в руках суспільства, а частково - в руках держави; 3) влада виходить виключно від суспільства, а держава виконує волю суспільства.
Перший тип відносин характерний для тоталітарних та авторитарних політичних
режимів, другий - притаманний соціальному організму з розвиненими структурами громадянського суспільства, що мають значний вплив на державу, третій - можливий за умов
існування повноцінного громадянського суспільства.
Вказані обставини наводять на думку про необхідність запровадження трьох нових
термінів, що відображають ступінь зрілості громадянського суспільства: "елементарне
громадянське суспільство", "функціонуюче громадянське суспільство" і "повноцінне громадянське суспільство". Елементарне громадянське суспільство ("ембріональна" стадія
розвитку) виступає як незалежна від держави сфера приватних відносин, що визначається взаємодією індивідуальних та колективних потреб та інтересів індивідів і їх об'єднань,
сфера, що визначається силою прояву свободи особистості. Функціонуюче громадянське
суспільство характеризується як незалежна від держави сфера приватних відносин, що
обумовлена взаємодією індивідуальних і колективних потреб та інтересів, відзначається
розвиненістю зв'язків між її елементами та значним впливом на державну владу. Повноцінне громадянське суспільство уявляється як незалежна від держави сфера приватних
відносин, обумовлених взаємодією індивідуальних і колективних потреб та інтересів, сфера, що характеризується сформованою структурно-функціональною цілісністю, міцними
об'єднаннями громадян, що взаємодіють між собою і контролюють державну владу.
Таким чином, розглядаючи громадянське суспільство як форму організації суспільних відносин, що визначає сферу недержавних приватних відносин, обумовлених взаємодією індивідуальних і колективних потреб та інтересів, детермінованих реалізацією свободи особистості, сферу, що формує суспільні відносини і соціальні цінності в соціальному організмі, треба визнати, що розвиток і саморозвиток громадянського суспільства обумовлений внутрішнім чинником - взаємодією індивідуальних і колективних потреб та
інтересів людей, що виражає дію закону єдності і боротьби протилежностей. Розвиток громадянського суспільства характеризується кількісними і якісними змінами, які обумовлені примноженням соціального досвіду, що передається із покоління в покоління, і є проявом закону переходу кількісних змін в якісні. Завдяки цим змінам громадянське суспільство, яке зародилося як сфера реалізації свободи особистості в недержавних приватних відносинах (елементарне громадянське суспільство), поступово посилюється і перетворюється на силу, що здатна впливати на державну владу (функціонуюче), а на певному
етапі розвитку і контролювати її (повноцінне). Ці три стадії розвитку громадянського суспільства відображають дію закону заперечення заперечення.
Запропонований автором підхід щодо визначення сутності громадянського суспільства та його взаємодії з державою видається перспективним напрямком дослідження, бо
він дозволяє подолати певну обмеженість марксизму у визначенні джерел розвитку суспільства. Тут, перш за все, слід наголосити на тому, що абсолютизація класової боротьби, її
ролі та значення як рушійної сили в розвитку суспільства, на чому робили акцент дослідники-марксисти, виключала зі змісту суспільного розвитку середні класи суспільства, гальмувала творчу діяльність кожного класу в суспільному розвитку. Це призводило до нехтування факту єдності суспільства як соціального організму на кожному етапі суспільного
розвитку [3, с. 131]. Запропонований підхід далі дозволяє розглядати як окремих особистостей, так і їх об'єднання в якості рушійних сил розвитку суспільства, що органічно пов'язані з соціальним організмом тими ознаками, що притаманні громадянському суспільству.
Цей підхід створює можливість простежити процес формування громадянського суспільства та трансформації його елементів і функцій в будь-якій країні, а також вивчати процес
взаємодії громадянського суспільства і держави. З'являються можливості визначення нових критеріїв розвитку громадянського суспільства, які спиратимуться на дослідження в
історії, соціології, політології, психології, економічній теорії та інших науках.
Окреслені в цій статті контури концепції взаємодії громадянського суспільства і
держави, на нашу думку, можуть стати основою для дослідження детермінант оптимізації розвитку громадянського суспільства в Україні, що, безумовно, буде сприяти її
поступальному розвитку.
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МЕГРЕЛИШВИЛИ М.А.
ФАКТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

Реализация возможностей - один из самых значимых вопросов для каждого человека
в его жизни. В иерархии ключевых проблем его можно поставить после вопроса о смысле
жизни. Актуальность проблемы реализации возможностей бытия человека обостряется
рыночными факторами трансформации украинского общества и изменениями мировоззренческих ориентаций современной личности. Политическая, экономическая, социальная,
духовная перестройка общества, с одной стороны, открывает пути для реализации новых
возможностей, с другой стороны, - некоторые, еще до недавнего времени, реальные и желаемые для личности и общества возможности приобретают статус формальных.
Исследование факторов реализации возможностей человеческого бытия имеет
многоаспектный характер и является составляющей проблемы бытия человека как
бытия возможностей.
До XX века проблема факторов реализации возможностей человека не являлась предметом отдельного исследования в философии. В XX веке данная проблема получила освещение в контексте проблемы бытия человека как бытия возможностей в трудах западных
философов-экзистенциалистов, в частности - Н. Аббаньяно. В России она исследуется Гуревичем П.С.; в отечественной философии - Нестеренко В.Г., Табачковским В.Г.; в контексте
исследования категорий возможности и действительности - Парнюком М.А., Кирилюком
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А.С., Кизимой В.В. Последними тремя авторами, а также Шинкаруком В.И. были проанализированы такие факторы реализации возможностей как свобода выбора, элементы духовной жизни - вера, надежда, мечта. Нестеренко В.Г. в общих чертах была изображена
смысловая структура развертывания бытия человека в измерении возможного.
Теоретическая разработка отдельных аспектов данной проблемы носит фрагментарный характер. Отсутствует комплексное представление о сущности, содержании и социальной роли факторов реализации возможностей бытия человека. Поэтому целью данной
статьи является систематизация подходов к изучению факторов реализации возможностей бытия человека; обоснование классификации факторов реализации возможностей;
освещение их роли в становлении человека, его самореализации.
Под возможностями человека мы понимаем его потенциальное бытие, то есть, некоторое
количество вариантов предстоящей жизни человека, каждый из которых обладает различной
вероятностью реализации и может реализоваться при наличии определенных условий.
Условия представляют собой совокупность внешних и внутренних факторов, необходимых для превращения возможности в действительность. Так, внутренним фактором
для человека может быть потребность реализовать какую-либо возможность, а внешним
- свобода осуществить данное действие. Естественно, этими двумя факторами не исчерпываются условия, благодаря которым возможность становится действительностью. Для
каждой возможности имеются свои определенные условия ее актуализации.
На наш взгляд, факторы реализации возможностей человека условно можно разделить на 3 группы: базовые факторы; факторы духовного освоения будущего; факторы,
способствующие социально-практической реализации возможностей.
К базовым факторам относятся потребности и способности человека.
Наличие у человека потребности актуализировать какую-либо возможность является существенным условием функционирования бытия возможностей. "Потребность - состояние, обусловленное неудовлетворенностью требований организма, необходимых для
его нормальной жизнедеятельности, и направленное на устранение этой неудовлетворенности" [12, 353]. Наличие потребности является обязательным, необходимым параметром человеческого бытия. Она "поддерживает определенный уровень его интенсивности,
если существуют возможности ее удовлетворения. В противном случае, она угасает, выпадает из бытия, иногда вместе со своим носителем" [8,169].
Понятие "способности человека" близко по смыслу к понятию "возможности", однако
они не являются синонимами. " Способности - индивидуально-психологические особенности
личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной продуктивной деятельности" [12,381]. Способности выступают в качестве предпосылки, необходимого условия
эффективной реализации человеком своих возможностей. Таким образом, возможности человека, хотя и предполагают наличие определенных способностей, но не сводятся к ним.
Особая роль при переходе возможности в действительность принадлежит таким элементам духовной жизни, как воображение, мечта, вера, надежда. "Прежде, чем возможность превратится в действительность, осуществится, укоренится в бытии, станет реальной действительностью, она должна стать идеально действительной. С помощью духовных проектов... возможность предстает как осуществленная, сбывшаяся. Социальный
идеал приобретает зримые черты конкретного мира. И суть дела здесь не в абсолютном
проникновении в мир будущего, а в том, что идеальный план деятельности позволяет целенаправленно сфокусировать человеческие потребности и стремления, используя богатство объективных возможностей бытия" [3,114].
Воображение выступает как фактор реализации возможностей, благодаря своеобразному приобщению к будущему. В воображении формируются многообразные ситуации:
во-первых, "веер" альтернатив; во-вторых, предвосхищение результатов реализации какой-либо альтернативы. Некоторые из них со временем становятся действительностью,
оправдывая наши ожидания или разочаровывая нас.
Но движение от настоящего к прошлому также имеет немалое значение для бытия
возможностей: это связано, прежде всего, с осмыслением нереализованных возможностей.
Обращаясь к прошлому, мы можем менять свое настоящее и будущее. "Анализ нереализованных либо не вполне реализованных планов и потому незавершенных событий
позволяет понять, что помешало достижению первоначально поставленной цели; достижима ли вообще была эта цель; что надо было предпринять и какие силы и средства выделить, чтобы все-таки добиться требуемого результата" [7,7].
Реальные и нереализованные возможности нашей жизни оказывают существенное
влияние на человека. Они выступают сигналами, как из будущего, так и из прошлого, с
которыми мы должны считаться, чтобы сообразно с ними строить свое бытие.
Особый вид творческого воображения - мечта. "Мечта - создаваемый творческим
воображением образ желанного как возможного в будущем развитии событий, свершений
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или приобретений" [11, 403]. В мечте наличествует субъективный момент: желанное выступает как возможное; возможности человеческого бытия воспринимаются как желанные и необходимые условия для его реального преобразования, если человека не удовлетворяет его положение в мире. В мечте проецируется на действительность деятельность
человека по реализации его желанных возможностей.
Если объектом мечты является желанная возможность, то объектом веры выступает
возможность, представляемая существующей в действительности, образно, эмоционально. Вера как особое состояние человека, связанное с духовным миром личности, служит
мотивом, стимулом человеческой деятельности; она отражает отношение субъекта к явлениям и тенденциям развития природной и социальной действительности, которые даны
человеку в виде возможности [См. 12, 62].
"Без веры нет причастности человека к миру, который значительно превышает непосредственные возможности его как индивида" [8,86]. Вера способствует освоению будущего, которое выступает как мир возможностей. В переживаемой человеком воображаемой реальности как действительности заключен потенциал веры, способствующей
реализации бытийной возможности.
Элементом духовного мира личности, объединяющим сущностные черты мечты и
веры является надежда, выступающая как мечта, в осуществление которой человек поверил. Вопрос "На что я смею надеяться?" для И.Канта является одним из 3-х главных вопросов философии, ответив на которые можно раскрыть сущность человека. Уже в самом
вопросе И.Канта и в понятии "надежда" содержатся указания на реализацию жизненно
важной для человека возможности. "Именно надежда стимулирует человека к действию,
направленному на изменение ситуации, своего положения, обуславливает необходимость
ставить определенные цели, формировать жизненные идеалы, искать способы и средства
их реализации" [4, 85]. Она (надежда) поэтому выступает как неотъемлемый элемент мировоззрения и принцип практической реализации человеческого бытия.
К факторам, способствующим социально-практической реализации возможностей относятся:
а) необходимость познать себя, прежде чем выбирать программу действий;
б) свобода выбора тех способов бытия, которые отвечают желанию человека;
в) творческая деятельность человека, направленная на преобразование себя и мира.
Самопознание выступает одним из основных факторов осмысленной реализации человеком своих возможностей. "Внутренний опыт человека - это постоянное путешествие
на край возможности, исступленное переживание невозможности и парадоксальности своего существования как человека, постоянная тоска от осознания трудности собственной
самореализации, внутренняя неудовлетворенность всеми своими победами и достижениями, мыслями, идеями" [5,26].
Человек не в состоянии реализовать бесконечное количество возможностей в силу
конечности и краткости своего бытия; бывает так, что реализация одной возможности
перекрывает пути реализации другой, делая последнюю невозможностью. Это относится
к повседневным ситуациям выбора, в которые попадают люди, это же относится и к кардинальным решающим моментам в жизни человека, от которых зависит его дальнейшее
существование (выбор профессии, спутника жизни, и т. д.). Как отмечает Губин В.Д., "от
незнания самого себя он часто совершает такие поступки, которые не вытекают из его природы, и поэтому он является марионеткой в чьих-либо руках. А потому человек зачастую
готов на самые странные и неожиданные поступки, чтобы доказать самому себе несомненность собственного существования" [5,32].
Поэтому человеку необходимо познавать себя, склонность к определенному виду деятельности, свои способности, соотнося их со своими желаниями; уяснить для себя приоритетные возможности, прежде чем выбирать программу действий или будущую профессию. "Мы верим в возможности других, в свои собственные, возможности всего человечества, потому и только в той мере, в какой мы познали наши собственные возможности, реальное развитие нашей личности, силу нашего разума и любви" [13,215].
Проблема возможности и действительности человеческого бытия органически связана с проблемой свободы человека. Как отмечает Н. Аббаньяно, "свобода означает выбор,
а выбор - возможность" [1,344].
Проблема выбора - вечная проблема человека как сознательного существа. Перед
человеком постоянно возникают вопросы: что делать в плане общей жизненной перспективы, какую модель социального поведения избрать для себя, как поступить в том или
ином конкретном случае? Выбирая из "пространства возможностей" (Г.Д.Левин), мы отдаем предпочтение только одной. "То, что человек получает в результате этого выбора,
есть не результат "при нем", что сопровождает его бытие, но само человеческое бытие,
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которое осуществилось определенным образом. Человек не только имеет (есть) бытие, но
в процессе самоопределения выбирает бытие, реализуя ту или иную возможность, потенцию собственного существования" [9,160].
Негативное понимание свободы как силы, как исключительной возможности действовать, поступать "по-своему", утрачивает свое смысловое основание - возможное бытие - и превращается в произвол. Свобода в форме произвола перестает быть вместилищем богатства возможностей [См. 8,174].
Положительное содержание свободы, ее смысловое богатство и разнообразие с необходимостью требуют привлечения определенного момента негативности - способности к
самоограничению. Мы разделяем точку зрения В.Г.Нестеренко, согласно которой "свобода как самоограничение, есть труднейшая, но наверное, и наивысшая форма свободы"
[8,174]. Самоограничение проявляет себя в нашей способности отказаться от реализации
многих доступных нам возможностей ради полноты реализации какой-либо одной, которая, по нашему мнению, наполнит глубоким смыслом наше бытие.
В объективном мире реализации каждого события предшествует возникновение целого спектра возможностей. Однако реализацию в действительности получает только одна
из них, а именно та, для осуществления которой частично необходимо, а частично случайно складываются необходимые условия. Познавая законы природы и общества, человек становится способным выделять различные возможности; он может сознательно влиять и на создание тех условий, при которых может реализоваться та или иная возможность. Соответственно перед ним встает проблема выбора: какая возможность должна быть
реализована посредством его деятельности? Отсюда видно, что ситуация выбора возможна при наличии объективной обусловленности событий и явлений. Но сама ситуация выбора, с точки зрения диалектико-материалистической концепции, это не свобода, а необходимая предпосылка свободы, свободного действия. Выбор альтернативы поведения определяется, прежде всего, целевыми установками человека, а они, в свою очередь, определяются характером практической деятельности и той совокупности знаний, которой
человек располагает. Знание - это, прежде всего, знание необходимости, знание известных человеку возможностей. Человек выбирает ту линию поведения, которая для него
обладает внутренней необходимостью в свете имеющихся у него знаний.
Свобода выбора предполагает наличие ответственности человека. В этом аспекте проблема свободы выбора обретает, таким образом, не только мировоззренческую значимость,
но и острую социальную направленность.
Чем более свободен человек в выборе поступков, тем более он ответственен за этот выбор, поскольку это говорит о том, что человек властен над собой и над обстоятельствами.
Мы ответственны не только за выбор какой-либо возможности и не только за способ ее
реализации. Если мы выбираем для осуществления какую-либо одну возможность, мы тем самым, препятствуем реализации других. Мы испытываем чувство вины, когда близкие и отдаленные последствия наших действий изменяют направление или полностью изменяют цепочку возможностей и в итоге делают невозможным выбор в других сферах бытия [См.8,175-176].
Бытие человека обладает фундаментальной открытостью, которая с одной стороны
способствует его самореализации, творческому раскрытию и проявлению его способностей, с другой стороны создает проблемы, связанные с опасностью разрушения человеческого бытия, реализации его небытия.
Открытость человеческого бытия в аспекте нашего исследования состоит в том, что
любая возможность существует как обусловленная частично, не полностью. Реализованная свобода не является сама по себе гарантией безошибочности и оптимальности выбора.
Свободу постоянно сопровождает возможность неудачи. Свобода - всегда риск. Этим она
привлекательна для тех, кто чувствует в себе потребность испытать себя, узнать предел
своих возможностей, а также возможности саморазвития. Но негарантированность свободы, ее проблемность состоит в том, что в человеке своеобразно воспроизводятся две стороны свободы: ее распрямляющая, возвышающая сила, дающая возможность трансцедирования человеку и ее не гарантированность, возможность неудачи. Поэтому человек и стремится к свободе и боится ее. И когда он идет на призыв свободы, он вынужден преодолеть
страх и препятствия на пути к ней. [См. 8,177].
Одним из аспектов проявления человеческой свободы является способность человека преобразовывать окружающий его мир, его способность преобразовывать себя и тот
социум, частью которого он является. Поэтому глубоко прав Н.А.Бердяев, утверждая, что
свобода - это творчество, "созидание ранее небывшего". Само же творчество в свою очередь есть проявление, обнаружение свободы.
"Творческая, преобразующая деятельность людей постоянно расширяет пределы возможностей развития общества. Каждая историческая эпоха, каждый уровень культуры
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выступают как определенная действительность, в которой реализованы определенные возможности сущности индивидов, общества, природы и как основа для формирования новых
возможностей, как предпосылка будущего" [3,102]. Творческие способности человека наиболее всего способствуют его самореализации, саморазвитию. Умение творчески мыслить
позволяет увидеть больше альтернатив развития конкретной ситуации. Умение творчески
действовать дает больший простор для реализации возможностей. В то же время неумение
реализовать свои творческие способности является трагедией для человека. Как отмечает
Э.Фромм "те, кто жил продуктивно, творчески в молодости, в старости ничуть не менее деятельны и энергичны; напротив. Их душевные и эмоциональные свойства, развитые в процессе творческой жизни, продолжают совершенствоваться, хотя физические силы и убывают. А вот тот, кто жил непродуктивно, в самом деле увядает, когда физические силы - главный источник активности - иссякают. Деградация личности в старости - это симптом, то
есть доказательство того, что человек вел непродуктивный образ жизни" [13,172].
Необходимо также рассмотреть и обратную сторону творческой деятельности людей.
Согласно В.И.Табачковскому, человек как творческое существо причастен к бесконечно
возможному. Однако "всевозможность" становится источником большого психического
напряжения, которое терпеть человеку сложно. Ему тяжело справляться с теми искушениями, которые порождаются постоянной "игрой с возможностями". Он стремится превратить "всевозможность" в действительность, но делает это как "легкомысленный взломщик", его действия являются насильственными в отношении мира. [См. 10, 98-99]. Поэтому рассматривая бытие возможностей, следует учитывать и разрушительные последствия реализации творчества.
В своей совокупности факторы реализации возможностей, выступая как составляющие бытия человека, способствуют его самоутверждению, саморазвитию. Однако, мы не
можем утверждать, что в процессе реализации человеком той или иной возможности будут задействованы все названные факторы. Необходимо учитывать такой аспект психики
человека как спонтанность, когда человек не задумываясь делает выбор, превращая возможность в действительность. И это не всегда имеет негативные последствия. Как утверждает О.П. Колесник "спонтанность способна не только приносить неординарные решения ординарных ситуаций, она может выводить личность на открытие новых смыслов и
действий сверх нормы, сверх ситуации, в зоне риска и персональной ответственности"
[6,298]. Но мы можем предположить, что действие всех вышеизложенных факторов реализации возможностей человека ведет к мобилизации всех сущностных сил личности,
необходимых для ее самоутверждения, самореализации, саморазвития. Необходимо отметить, что влияние факторов реализации возможностей, в конечном счете, находит свое
воплощение в тенденциях социального развития. В то же время, они могут отражать негативные, деструктивные тенденции социальных отношений. Таким образом, по результатам влияния факторов реализации возможностей на личность, их можно рассматривать
как интегрирующую, так и дезинтегрирующую силу.
Мы всегда хотим быть лучше, чем мы есть на самом деле, всегда стремимся к недостижимому. Еще К.Ясперс утверждал, что достичь возможного может лишь тот, кто стремится к невозможному. Недовольство собой стимулирует поиск новых возможностей и
оригинальных путей их реализации, а значит, способствует непрерывному становлению
и самовозрастанию личности.
Исследование факторов реализации возможностей бытия человека показало их различную роль в его становлении, самореализации. Постоянная реализация творческих способностей в процессе превращения возможности в действительность является главным
показателем самореализации личности.
Перспективным является исследование особенностей реализации возможностей в
трансформационных условиях современного украинского общества; а также выявление
детерминант возрастания возможностей реализации творческого потенциала личности.
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КИТАЄВА О.О.

ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ АКВАКУЛЬТУРИ.
Актуальність дослідження феномену аквакультури обумовлюється тими об'єктивними
процесами, що свідчать про екологічну кризу життєдіяльності суспільства щодо використання водних ресурсів. За даними ООН, на сьогоднішній день нараховується більше 1 мільярда
людей, які не мають постійного доступу до чистої води. В найближчі роки в світі настане велика за масштабами криза водних ресурсів. Вода є найціннішим елементом життя на Землі і
її нестача та низький рівень аквакультури усуває найнеобхіднішу передумову соціального
буття, усіх людських проявів активності, прагнень, бажань, намірів соціальних суб'єктів.
У зв'язку з цим особливого значення набуває систематизація підходів до вивчення
аквакультури. Зазначена проблема є майже нерозробленою в сучасній суспільствознавчій
думці. Деяких аспектів цієї проблеми торкались в своїх працях Базалук 0.0 [1-2], Матвійчук А.В. [3], Марушевський Г.Б [4]. З поля зору дослідників випали питання соціального призначення такого важливого екологічного чинника суспільного розвитку як водні
ресурси, відсутній філософський аналіз понять, що аналізують історичний генезис,
сутність і зміст аквакультури, недостатньо досліджена специфіка формування аквакультури, не пояснена соціокультурна детермінація цього явища. Тому нагальним завданням
подальшого вивчення зазначеної теми є аналіз методологічних засад соціально-філософського розгляду феномену аквакультури та його впливу на розвиток суспільства.
Метою цієї статті є систематизація підходів до вивчення феномену аквакультури в різних
галузях суспільствознавства та визначення місця і ролі цього чинника в суспільному розвитку.
Важливого значення дослідження цієї проблеми набуває в Україні, де водні ресурси
завжди відігравали важливу роль в суспільному виробництві, в повсякденній життєдіяльності особистості та в міждержавних відносинах.
В аналізі досліджуваної теми в науковій літературі можна виділити такі підходи:
- соціологічний- праці М.В.Захарченко, О.І.Погорілого, Р.Парка. Ними були роз
роблені методологічні дослідження та аналіз соціальної системи, поклавши в його основу
уявлення про суспільство як елемент єдиного екологічного комплексу;
-правовий- роботи В.І.Андрейцева, С.М.Кравченко, В.Л.Мунтяна, Н.Р.Малишевої.
їх праці присвячені юридичному аспекту дослідження ролі водного фактору в розвитку
суспільства, а саме - проблемам правової охорони водних ресурсів, принципам державної
політики в сфері екологічної безпеки;
- географічний - роботи представників географічного детермінізму В.М. Васконяна, І.М.Забєліна, Л.Г.Ісаченко, І.В.Крутячі, Н.К.Мукітанова, О.О.Олександровської, Н.Г.Сухової.
- глобалістський - праці Д.Медоуза, Дж.Форрестера, А.Печчеї, Б.Гаврилишина. В
рамках цього підходу в 1968 році була організована громадська організація, так званий
"Римський клуб", засновниками якої стали ведучі вчені, громадські діячі та бізнесмени
багатьох країн світу. В доповідях цієї організації започаткована розробка моделей роз
витку суспільства заради покращення екологічної ситуації і принципового вирішення
проблем скорочення природних ресурсів, а саме водного. В творчості діячів цієї течії відбу
вається осмислення екологічної проблеми як глобальної, прогнозування поведінки еко
логічних систем, моделі розвитку людства і природи в їх єдності;
- екологічний - роботи Б.Коммонера, Ю.Одум і Р.Уіттекер, які розглядали екологічні
закони взаємодії суспільства і природних систем, суттєві ознаки сучасної екологічної ситуації та її кризовий стан на сучасному етапі, а також закономірності існування екосистем.
Комплексна розробка питання впливу аквакультури на соціальну динаміку розпочалась порівняно недавно. Початок систематичному дослідженню цієї теми у вітчизняній літературі поклала екологічна криза, яка склалася на межі тисячоліть. Вплив природних ресурсів, а саме водного, на соціальний розвиток взагалі стають предметом теоретичного осмислення вітчизняних філософів, істориків, соціологів, економістів, педагогів та географів.
В більш широкому контексті загальні питання ролі та впливу водного чинника
на розвиток соціуму, методологічні підходи до його типології висвітлені в працях всесвітньо відомих вчених М.І.Вавілова, В.І.Вернадського, М.М.Моїсеєва, А.Д.Сахарова, А.Д.Урсула, І.Т.Фролова.
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Українськими та російськими вченими проводилися дослідження різних аспектів
взаємовідносин, серед яких слід виокремити В.Вернадського (концепція біосфери-ноосфери); М.Будико, П.Водоп'янова, Е.Гірусова, Ф.Гіренок, Г.Гудожнік, І.Круть, В.Лось,
М.Моїсеєва (осмислення суттєвих ознак сучасної екологічної ситуації як кризової, проблема збереження природи, управління екологічною ситуацією як раціональне природокористування); Г.Бачинський, М.Голубець, А.Гродзинський, В.Горшков, В.Зубаков,
М.Реймерс, К.Ребане (наукове дослідження загальних принципів взаємовідносин природи і суспільства як єдиної соціоекосистеми); В. Андрущенко, В.Бар'яхтар, Ф.Канак, М.Кисельов, В.С.Крисаченко, С.Мороз, , М.М.Кісельова (екологічна політика держави).
Продовжуючи вітчизняну філософську традицію, значний внесок у збагнення впливу аквакультури на соціальні процеси внесли представники сучасної філософської думки: Т.Д. Пікашова (філософські проблеми природознавства), М.Ф.Тарасенко (людиновимірчі аспекти взаємодії суспільства і природи), В.І.Шинкарук (проблеми природоперетворення); Л.Сидоренко (дослідження питання екологічної антропології, особливе місце
природного довкілля в формуванні екологічної культури українського етносу, становлення екологічної свідомості і екологічної культури, проблеми екологічної безпеки) та інші.
Найбільш дискусійними проблемами щодо зазначеної теми є наступні питання. Поперше, це визначення філософсько-світоглядних принципів взаємодії людини і природи
взагалі, людства і водних ресурсів зокрема. По-друге, це підходи до розуміння сутності та
змісту понять екологічна культура та аквакультура. По-третє, це наукові підвалини раціональної екологічної політики сучасної держави.
Соціально-філософський аналіз аквакультури як чинника суспільного розвитку спрямований на відтворення в системі понять всієї сукупності притаманних цьому феномену
властивостей, функцій і зв'язків, на формування цілісної системи знань про аквакультуру та його місце серед інших чинників розвитку суспільства.
Дослідження поняття аквакультури спирається на розуміння складної природи цього
соціального явища. Ефективність дослідження феномену аквакультури забезпечується
за допомогою таких методологічних ресурсів як:
1) історико-філософського підходу, в рамках якого аквакультура вивчається у відпо
відності до періодів розвитку суспільства;
2) системного підходу, згідно з яким аквакультура розглядається як комплексне соц
іальне явище, що обумовлене цілою низкою суспільних чинників;
3) структурно-функціонального підходу, в рамках якого визначається сутність і
змістовна спрямованість функцій аквакультури.
З'ясування сутності аквакультури як соціального явища, як форми прояву екологічної свідомості суспільства і особистості потребує визначення ціннісних орієнтацій щодо
використання обмежених водних ресурсів та чинників, що оптимізують практику використування природних багатств соціальними суб'єктами.
Розглядаючи аквакультуру як об'єктивне соціальне явище, зазначимо, що, з іншого
боку, в сучасному суспільстві вона виступає важливою передумовою повноцінного соціального буття людини, реалізації особою свого сутнісного потенціалу і її життєвих сил на
шляху від об'єктивно детермінованого індивіда до переважно внутрішньо вільної в своїх
екзистенційних проявах особистості.
На наш погляд, зазначені методологічні аспекти є найбільш значущими в філософському дослідженні аквакультури як чинника соціальної динаміки.
Аквакультура, як суспільства, так і особи стає все більш впливовим чинником суспільного розвитку. Тому важливими методологічними принципами їх дослідження є єдність
теорії і соціальної практики, єдність історичного і логічного, об'єктивність та історизм.
В розвитку сучасного суспільства аквакультура виступає важливим компонентом
суспільного виробництва та створення умов для існування людини та задоволення її вітальних потреб. Це обумовлюється все більшим проникненням екологічних проблем в зміст і
структуру сучасного політичного, соціально-економічного та духовного життя.
Виходячи з принципу полікаузальності, аквакультуру як соціальне явище доречно
розглядати у багатопараметральній, багатофакторній площині, оскільки акцентування
уваги на будь-якому одному аспекті обмежує дослідження сутності аквакультури і приводить до однобічності в розумінні цього явища.
Особливого значення в цьому випадку набуває потреба з'ясувати соціокультурні чинники процесу формування аквакультури. Тому в подальшому аналізі аквакультури доречно розглядати вплив на її формування таких чинників як географічне середовище, політика, економіка, право, міфологія, релігія, менталітет, практика водовикористання тощо.
Постмодерністський підхід до розгляду аквакультури потребує відмови від однієї
визначальної ознаки аквакультури при спробі дати її визначення. На попередніх етапах
наукового дослідження аквакультури вивчався якийсь один її бік, ігнорувались соціально-культурна складова та інші грані її соціального буття.
118

120

Соціально-філософське знання поєднує обєктивно-буттєвий і суб'єктивно-людський плани
поставленої проблеми, її теоретичні і методологічні аспекти, розкриває риси об'єктивної реальності і відображає позицію соціального суб'єкта, його ціннісні орієнтації щодо аквакультури.
За оцінкою вчених, водні ресурси зменшуються через зростання населення, забруднення навколишнього природного середовища та очікувані кліматичні зміни. За останні 50 років
споживання води майже подвоїлося. На розвиток кризи також впливає забруднення навколишнього середовища. Приблизно 2 мільйони тонн кубічних метрів скидається щоденно в
річки, озера і моря. На планеті нараховують близько 12 тисяч кубічних кілометрів забрудненої води, що дорівнюється обсягу води десяти великих річкових басейнів світу. Багато країн
вже знаходяться на межі кризи. Найбільш бідні водою Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати,
Багамські острови, Катар, Мальдівські острови, Лівія, Саудівська Аравія, Мальта і Сінгапур.
Якість води також продовжує знижуватися - 50 % населення країн, що розвиваються, змушені користуватися забрудненими джерелами води. Найгірша якість води в Бельгії,
Марокко, Індії, Йорданії, Судані, Нігері, Бурунді, Центрально-Африканській Республіці.
При такому стані справ до середини XXI сторіччя приблизно 2 мільйони чоловік із
48 країн світу будуть відчувати нестачу води. В найгіршому випадку, як вважають експерти ООН, це торкнеться 7 мільярдів чоловік з 60 держав.
Організація Об'єднаних Націй проголосила 2003 рік Міжнародним роком прісної води.
Прісна вода є найціннішим елементом життя на Землі, і найбільша її частина - це полярні
льоди або підземні води. Обсяг прісних вод, до яких людині легко отримати доступ - озера,
річки і резервуари - складають менш ніж 0,25 % від загальних водних ресурсів.
За даними ООН, на сьогоднішній день нараховується більше 1 мільярда людей, які не
мають стійкого доступу до чистої води. 2,4 мільярда чоловік - більш ніж третина населення
світу - не мають доступу до належних засобів санітарії. Ця ситуація призводить до катастрофічних наслідків. Щороку більше ніж 2,2 мільйони людей, головним чином в країнах,
що розвиваються вмирають від хвороб, пов'язаних з низькою якістю води та незадовільними санітарно-гігієнічними умовами. За прогнозами спеціалістів, якщо не вживати екстрених заходів і не почати розумно витрачати питні ресурси, до середини цього сторіччя нестачу води будуть відчувати 7 мільйонів чоловік із 9,3 мільярдів населення планети [5].
Все це свідчить, що формування аквакультури є нагальною проблемою сьогодення, і
подальший розвиток соціуму буде в значній мірі визначатися саме культурою використання водних ресурсів.
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ФЕНОМЕН ГРОМАДЯНСЬКОСТІ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ, СУТНІСТЬ І ЗМІСТ
Значні зміни на зламі століть у практиці сучасних держав щодо можливостей та перспектив реалізації соціальних перетворень привели до активного пошуку суспільних орієнтирів,
що відображають як спадкоємність історичного розвитку, так і необхідність визначення мети,
яка здатна об'єднати загальне і конкретне, об'єднати ключові принципи світового процесу і
вітчизняні зусилля, зробити життя суспільства людяним, а людину-гармонійно розвинутою.
У зв'язку з цим особливої актуальності набула ідея громадянського суспільства. Однак
важливі аспекти проблеми формування громадянського суспільства ще не досліджені. Досьогодні точаться суперечки щодо сутності поняття громадянського суспільства, зв'язку здійснення ідеї громадянського суспільства з процесом розвитку правової державності і забезпеченням
прав людини. Одним з найважливіших є також питання і про те, чи можна сформувати громадянське суспільство за допомогою політико-правових акцій, чи необхідні корінні зміни не тільки
в системі соціально-економічних відносин власності. Це свідчить про необхідність досліджен119
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ня суб'єктивного фактору, особливо громадянської свідомості та громадянської культури,
ціннісних орієнтацій громадян. Таким чином, проблема громадянськості є не просто темою теоретичного дослідження - вона набуває дедалі більшого значення як практична.
Соціально-економічні, політичні та духовні процеси, що проходять сьогодні в Україні, істотно позначилися на стані громадянської свідомості і самосвідомості значної частини населення. Підірвані такі основи цієї свідомості, як повага до Батьківщини, її історії
та культури, усвідомлення своєї особистої відповідальності за долю країни. Зростаючий
потік емігрантів за межі України свідчить про те, що у людей втрачається почуття громадянина своєї країни. На цьому тлі зростають громадянська пасивність, негативізм і цинізм
у ставленні до проблем суспільства. Проблематичною є виховна робота серед молоді з формування у неї громадянських якостей. Тут ми бачимо результати впадання у крайнощі,
бо виховання індивідуалізму як головної цінності Заходу, на який орієнтувалося протягом останнього десятиліття у своєму розвитку українське суспільство, у гіпертрофованому вигляді призвело до переважання у сучасної молоді в системі цінностей суто егоїстичних інтересів і до байдужості стосовно проблем суспільства в цілому.
Відсутність концепції формування громадянськості, чітких орієнтирів громадянського
становлення особистості в умовах переходу суспільства від авторитарного до демократичного
загострила потребу розгляду питання про сутність, зміст та умови формування цього феномена.
Певний час у вітчизняній літературі, присвяченій проблемі громадянськості, панував державно-патерналістський підхід до взаємовідносин особистості та суспільства,
наукові дослідження мали надзвичайно заполітизований характер. Проблема громадянськості частіше всього розглядалася в контексті проблеми патріотизму і нерідко з
ним ототожнювалась. Однак патріотизм, на нашу думку, це один з елементів громадянськості особистості, хоча і дуже важливий.
У сучасній соціально-філософській думці дослідження проблеми громадянськості
відбувається у двох головних напрямках: 1) зіставлення понять «громадянин»-«громадянство»-«громадянськість»; 2) аналіз становлення особистості, громадянського суспільства та правової держави як обов'язкових умов формування громадянськості.
У межах першого напрямку громадянин визначається як «особистість, яка усвідомлює свою належність до певної держави, що наділяє її правами та обов'язками, стимулює
її діяльність», а громадянськість як «висока соціальна та моральна цінність, яка характеризує людину як особистість, визначає її соціальну і моральну сутність» [1, 52]. Тобто
громадянськість визначається з точки зору аксіологічного підходу, але цього, на нашу
думку недостатньо для розуміння сутності даного поняття.
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» 2002-го року видання слово «громадянин» має щонайменше три значення: 1) «особа, що належить до постійного населення якої-небудь держави, користується її правами і виконує обов'язки, встановлені законами цієї держави»; 2)(уроч.) «той, хто підпорядковує особисті інтереси громадським, служить Батьківщині»; 3) (істор.) «член громади». А громадянськість визначається як «усвідомлення кожним громадянином своїх прав та обов'язків щодо держави,
суспільства»[2, 199]. Дане визначення обмежує поняття громадянськості сферою свідомості, але громадянськість-це багатоаспектне явище.
Існує також проблема ототожнення понять громадянства і громадянськості. В.Г.Нестеренко розводить ці поняття: «Громадянство-це формально-правова приналежність людини до певного суспільства, засвідчена й підтримана відповідною державою. А громадянськість-це моральна прилученість до інтересів суспільства, почуття своєї причетності й
своєї відповідальності за стан справ у ньому, готовність сприяти його покращанню» [3,272].
Що стосується розведення цих понять, то це цілком слушне зауваження, однак самі
визначення потребують більш прискіпливого аналізу. Наприклад, громадянство у даному
визначенні має тільки політико-юридичний зміст, тобто трактується як підданство. Однак
громадянство не обмежується лише приналежністю особи до певного суспиіьства, держави, а
має також соціальний зміст, що означає наявність у особи як члена даного громадянського
суспільства певних прав, які гарантують йому рівний правовий статус з державно-політичними суб'єктами. Ще Спіноза звернув увагу на розрізнення «громадянства» як володіння
правами і «підданства» як наявності обов'язків. Локк, Кант, Юм називали і першу ознаку
громадянства - це володіння власністю як головна перевага, що дарується життям у громадянському суспільстві і не відчужується політичною владою. Таким чином, з точки зору сучасного осмислення громадянства слід виділяти з ньому активне (соціальне) громадянство і
пасивне (як підданство). Стосовно ж наведеного визначення громадянськості слід зауважити,
що йому бракує урахування також і інтересів самого громадянина як особистості.
У межах другого напрямку громадянськість пов'язується з демократією, головними
ознаками якої вважають наявність громадянського суспільства і правової держави. На
думку Т. Алєксєєвої, громадянськості «можна навчитися тільки у асоціативних зв'язках,
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які повинні зміцнюватися за допомогою демократичної держави»[4, 22]. Ю.Резнік, досліджуючи різні концептуальні моделі громадянського суспільства через аналіз зв'язків особистості (громадянина), громадянського суспільства і держави, називає громадянськістю
все громадянське життя особистості. Він зауважує, що громадянськість не є раз і назавжди встановленим станом або якістю особистості. Громадянськість особистості визначається «мірою її морального подвижництва і реальною здатністю подолати обмеження бездушного індивідуалізму або «стадного колективізму»[5,118].
Складним і суперечливим є питання про структуру громадянськості. Наприклад,
П.С.Кривоцюк визначає громадянськість як «складну за структурою соціально-політичну, нормативно-регулюючу властивість особи, що виражається в усвідомленому сприйманні нею державних інтересів як своїх особистих, включаюча в себе громадянську
свідомість, громадянську активність та громадянську відповідальність»[б, 3].
Л.Г.Удовика, розглядаючи громадянськість у діалектиці моралі і права, визначає її
як складне утворення, до структури якого входить моральність, відповідальність за справи суспільства, правосвідомість, гідність особи, гуманістичні цінності [7,141-142].
Однак, як бачимо, у цих визначеннях розуміння феномену громадянськості в основному обмежується сферою свідомості. І хоча громадянськість розглядається крізь призму
структурних елементів, їхня різноманітність також свідчить про відсутність єдиного розуміння і загальновизнаного підходу до вивчення даного феномену.
У енциклопедичному словнику «Політологія» громадянськість визначається як багатозначне поняття, це «1) антитеза аполітичності, активна і свідома включеність у справи політичного співтовариства; 2) психологічне відчуття себе громадянином, повноправним членом політичного співтовариства; 3) здатність і готовність виступати в ролі громадянина; 4) вища доброчесність вільного і повноправного учасника політичного співтовариства; 5) відданість інтересам політичного співтовариства, частіше держави, готовність
іти на жертви заради цих інтересів»[8, 78].
Головним недоліком цього визначення поняття громадянськості є, на наш погляд,
змішування «громадянського» і «політичного», що є характерним для умов тоталітарного суспільства, змістовим центром якого виступає панполітизм, коли усвідомлення людиною свого громадянського статусу однозначно пов'язується з її приналежністю до державних, партійних і інших політичних структур, а все багатство орієнтацій громадянської
поведінки зводиться до явищ політичного порядку.
Таким чином, можна зробити висновок про необхідність комплексного підходу в
осмисленні сутності і змісту феномена громадянськості. Саме це становить мету дослідження даної статті.
Стосовно комплексного підходу слід зауважити, що сучасному етапові властиве некласичне розуміння соціальних явищ, для якого характерне співіснування найрізноманітніших
підходів до їх вивчення. За таких умов доречною є «мультиплікативна» характеристика явища, яка формується не відкиданням розбіжностей різних підходів, а навпаки-їх врахуванням, що уможливлює осягнення явища в усій його складності і багатстві виявів [9,621].
«Лише те, що цілком визначено, є в той же час... зрозуміле і придатне для того, щоб
бути вивченим і стати надбанням кожного» [10, 7].
Під сутністю треба розуміти її внутрішній зміст, що виявляє себе в єдності всіх багатоманітних і суперечливих форм її існування або буття. При цьому громадянське життяце те або інше вираження соціального явища-родового життя людини-зовнішні, безпосередньо дані форми його існування.
Існуючі у сучасній соціально-філософській думці визначення громадянськості свідчать,
з одного боку, про складність явища, а з іншого-про відносно низький рівень теоретичного
вивчення його сутності, змісту та форми. Осягнення сутності громадянськості становить
специфічну проблему, суть якої полягає в уточненні пов'язаних з нею термінів.
Спочатку треба звернутися до етимології слова «громадянськість» (лат. «civilitas»). Тут
існують специфічні лексико-семантичні труднощі, пов'язані з відмінностями у розумінні певних лексикоконцептів давніми греками і римлянами. Грецьке розуміння громадянськості,
як зазначає М.Ільїн, засноване «передусім на позаособистісних, а тому в значній мірі формальних засадах ув'язування з певним місцем проживання- «polls» сходить до кореня із значенням «твердиня», «скеля», місто-«огороджене, захищене місце» [11,163]. Таке розуміння
громадянськості цілком природно веде до розуміння її як спільності, солідарності людей, які
згуртовуються необхідністю протистояння зовнішній загрозі варварів—звідси зв'язок з патріотизмом як почуттям любові до рідної землі, своєї країни, держави, Батьківщини.
Латинський еквівалент полісу-«сіvitas» (буквально: «громадянська спільнота», або
«громада»). На думку Н.Мотрошилової, у цьому значенні («громада») «civitas» (від нього
у Новий час і утворили слово «цивілізація») - більш пізнього, римського походження
[12, 40]. В основі розуміння даного поняття лежить «такий смисл, як міцність і
особистісна
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сердечність стосунків між людьми, що входять у коло своїх, тобто первісна свобода приязні і миру»[11, 161]. Ці смисли вказують перш за все на такі цінності, як свобода, доброзичливість, відкритість, довіра, які є особистісними цінностями. Звідси розуміння громадянськості як цивілізованості стосунків між людьми.
Історично громадянськість пов'язана з ранніми формами демократії, з безпосередньою участю у справах громади, вона розглядалася як одна з найважливіших чеснот вільного і вихованого елліна, що відрізняла його від варвара або раба. В результаті громадянськість була тісно пов'язана з патріотизмом, однак являлася ніби його вищою формою
(жінки і неповнолітні юнаки могли проявляти тільки патріотизм, але не громадянськістьце прерогатива повноправних громадян полісів).
З розвитком імперій і станових монархій громадянськість звужується до рівня лояльності, яка є важливою чеснотою підданого, але не вільного громадянина. Необхідні ж
умови для розвитку громадянськості починають складатися лише на етапі становлення
буржуазного суспільства, з виникненням і законодавчим закріпленням комплексу буржуазно-демократичних прав і свобод особистості і були властиві обмеженому колу членів
суспільства-буржуа. Буржуазні революції дали величезний імпульс утвердженню громадянськості і патріотизму, які часто протиставляються лояльності.
Термін «громадянськість» був полемічним концептом ліберального визвольного процесу, спрямованого проти традиційного суспільства. Тут кореняться витоки одного парадоксу. Ще в ході Великої французької революції співіснували в єдиному революційному
ідеологічному процесі дві сутнісно різнорідні течії, які, незважаючи на це, користувалися загальним (або в усякому разі) схожим концептуальним інструментарієм. Якщо у лібералів «громадянськість» означала заклик до фрагментації традиційного французького
суспільства до механічної маси городян, представлених переважно «третім станом», то
якобінців, навпаки, цікавили перспективи того, що повинно слідувати за таким відокремленням, тобто нової інтеграції в межах єдиної нації. Звідси-націонал-патріотичне звучання громадянськості. З цих двох матриць і розвинулися дві системи тлумачення поняття громадянськості: ліберальна і соціалістична. У ліберальній зміст громадянськості
збігається з основними визначеннями буржуазності («громадянин»-«буржуа», «громадянське суспільство»-«буржуазне суспільство»). Друга лінія під громадянськістю розуміє
новий посттрадиційний солідаризм, форму суспільної (позастанової) і національної мобілізації, що по суті несе в собі тенденцію до подолання буржуазного начала, до перетворення атомарних мас на дещо більше, у нову-соціальну, національну і політичну-єдність.
Таким чином можна зробити висновок про те, що ліберальна концепція громадянськості пов'язана з західними уявленнями про громадянина як особистість, яка має право
на свободу і власність, а соціалістична-з ідеєю єдності, солідарності, патріотизму, громадянського обов'язку, що було потім розвинуто у російській і радянській культурах, як
відрізнялися високим рівнем розвитку саме такої громадянськості («поэтом можешь ты
не быть, но гражданином быть обязан»).
В українській етимології «громадянськість» сходить в першу чергу саме до «громади» . Дослідженню феномена громади присвячена величезна кількість праць українських
філософів ( М.Костомаров, М.Драгоманов, І.Франко, М.Грушевський, Б.Кістяківський,
Б.Цимбалістий та ін.). Український громадянин як член громади є незалежною особистістю, самобутнім власником; його обов'язки по відношенню до громади стосуються тільки
сфери тих відносин, що встановлюють зв'язок між її членами для взаємної безпеки і користі кожного. «Українська громада сформувала риси індивідуалістичні, що стали особливістю української національної психології і вплинули на соціально-економічне життя
в Україні» [13, 197]. Однак, як зазначають дослідники, український індивідуалізм має
інтровертивний характер і спрямований на відособлення особистості від інших людей. Саме
цим пояснюється парадоксальна ситуація сьогодення, коли в нації індивідуалістів катастрофічно не вистачає активних, відповідальних, небайдужих до проблем суспільства особистостей з високим рівнем громадянської свідомості.
Однією з найважливіших складових громадянськості є патріотизм-почуття любові
до рідної землі, до Батьківщини, країни, держави. У науковій літературі розрізняють конституційний і етнонаціональний патріотизм[14, 27]. Сутність конституційного патріотизму
полягає у дотриманні положень конституції держави, на ідеях якої базується поняття
Батьківщини. Ідею «Verfassungspatriotismus» відстоює Габермас, вважаючи, що будь-яка
конституція, так само як і уряд, може грати роль референції колективної самосвідомості
ліберального суспільства. Як свідчать деякі дослідники (наприклад Е.ПІилз), в цьому немає нічого поганого, але здається неправильною ігнорація територіальної референтності.
Зрештою, конституція-це основний закон територіально обмеженого суспільства національної держави. Для українського суспільства даний вид патріотизму вважають неприйнятним, тому що у самосвідомості українського народу він є в першу чергу щирим, емоц122
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ійним почуттям любові до рідного краю, рідної землі, а не до держави чи конституції,
яких у українців майже ніколи не було. Однак, з іншого боку, в умовах сучасної української багатонаціональної державності цей вид патріотизму, заснований на плюралізмі ідей
поняття Батьківщини (національної, історичної, географічної, конфесійної, культурної),
може запобігти виникненню різного роду конфліктів через перевагу якоїсь однієї ідеї.
Етнонаціональний патріотизм вважають синонімом націоналізму. Співвідношення
понять «патріотизм» і «націоналізм» є складним і суперечливим. З одного боку, патріотизм
традиційно сприймається як поняття вищої моральної ваги, тоді як націоналізм часто має
негативну смислову навантаженість, пов'язується з культурною недосконалістю, агресією.
Наприклад, В. Липинський зазначав, що «націоналізм буває двоякий: державотворчий і
державноруйнуючий-такий, що сприяє державному життю даної нації, і такий, що це життя
роз'їдає. Перший я називаю патріотизмом, другий-шовінізмом» [15, 718].
Патріотизм є ознакою високої громадянської культури, але важливою є і повага відповідних почуттів іншої людини. У кожного своя Вітчизна. Тому виявом громадянськості є
саме патріотизм, а не шовінізм.
Серед складових громадянськості також називають законослухняність і лояльність,
які часто протиставляють громадянськості і патріотизмові. Законослухняність-це шанобливе ставлення до держави, до норм, цінностей, суспільних авторитетів, існуючих у
суспільстві, виконання суспільних обов'язків. Лояльність пов'язана із здатністю громадянина до самообмеження власної свободи через підпорядкування своєї діяльності чинним законам держави. Поняття законослухняності і лояльності пов'язані з обов'язковим
існуванням демократичної правової держави, де обов'язки і права громадянина збалансовані, інакше існує загроза приниження прав і свободи громадянина.
Поняття громадянськості безпосередньо пов'язане з поняттям громадянської культури. Громадянська культура-це складне різнорівневе утворення, особливості якого залежать від конкретно-історичних умов, в яких ця культура розвивалася. Ідея громадянської культури тривалий час розглядалася виключно в контексті політичної культури. Але
після виходу у 1980 р. роботи Г.Алмонда й С.Верби «Громадянська культура» цей феномен почав досліджуватися на власних засадах. Поняття громадянської культури передає
перш за все рівень усвідомлення громадянином суспільних завдань, його практичної активності у справі перетворення їх у життя. В цьому розумінні вона-структурний елемент
громадянського життя й виражає ступінь зрілості суспільства, здатність забезпечення
загальногромадянських інтересів, форм і механізмів вироблення й реалізації сумісних
рішень, узгоджених дій. Тому громадянську культуру можна назвати «культурою співжиття», джерелом якої є традиційні норми, цінності, уявлення. Таким чином, вона не має
політичного характеру, а її рівень визначає загальнокультурний розвиток людини. «Зведення громадянської культури до феномена політичного порядку - прямий шлях до етатизму і тоталітаризму»[16, 61]..
Однак це не означає їхнього повного протиставлення. У загальній формі співвідношення громадянської і політичної культури можна уявити у вигляді двох кіл, що мають
певну площину перерізу, загальні пункти взаємопроникнення, що не виключає особливостей змісту кожної з них.
Демократична культура, на думку Г.Алмонда і С.Верби, не є виключно раціонально-активістською, як стверджують деякі дослідники. Вона може бути в рівній мірі культурою «патріархальною», підданства або участі. «Патріархальна» культура не має чітких
орієнтацій і розділена на політичні і неполітичні (економічні, релігійні) функції. Культура підданства складається на фоні пасивного ставлення громадян до політики в цілому.
Культура участі передбачає активне і свідоме залучення громадян у політичну діяльність.
Таким чином, громадянська культура, на думку названих вище авторів, - це «змішана»
культура, яка включає в себе елементи всіх трьох типів культури: «У її межах багато громадян можуть бути активними у політиці, однак багато інших грає більш пасивну роль
підданих. Це означає, що активний громадянин зберігає свої традиціоналістські неполітичні зв'язки, рівно як і свою більш пасивну роль підданого»[17, 122]. В цілому для громадянської культури характерне дотримання певного балансу між активною і пасивною
участю, між включеністю і невключеністю, між консенсусом і незгодою. З цих позицій
вона постає як складна і динамічна система збалансованих і сумісних орієнтацій громадян. Така культура не передається виключно шляхом навчання, а засвоюється поступово, у ході соціалізації. Вона може бути сформована лише в умовах стабільного, безкризового, помірного розвитку. Громадянська культура пов'язана з існуванням громадянського суспільства, і там, де воно тільки починає формуватися, її доводиться створювати.
Особливостями даної культури є її автономність як збереження єдиних вимог і норм, визнаних в якості універсальних, що виключає можливість індивідуальної сваволі і порушення
свободи інших людей; раціонально-критичне ставлення до дійсності як орієнтація на активне
засвоєння соціальної дійсності у всіх її сферах; демократичність; толерантність і плюралізм.
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Про громадянську культуру, як і про громадянське суспільство, можна сказати, використовуючи вислів Геґеля, що це особливість, яка прагне стати всезагальністю. Вона
характеризується єдністю всезагального (родового) і особливого (конкретно-історичного)
існування людини.
Загальнолюдська культура втілена в ній у вигляді цивілізованих способів і зразків
життя людей, які мають загальний зміст і розповсюдження у різних спільнотах і співтовариствах. При такому розумінні громадянська культура - сукупність ціннісних, нормативних та інших «інваріантів» або моделей людського буття, які знаходять своє застосування у процесі взаємодії людини з світом. Базовими модальностями соціокультурного
буття особистості є свідомість, діяльність і спілкування [18]. Відповідно до них можна
визначити наступні риси громадянськості: свобода і відповідальність (прагнення людини
бути самою собою, самореалізуватися, добровільна участь у суспільних справах, добросовісне виконання зобов'язань перед іншими людьми); конструктивна і творча активність
(активна життєва позиція, ініціювання нових справ і пропозицій, творче спілкування);
цілеспрямованість і усвідомленість (усвідомлене ставлення до життя, рефлексивна активність, вибіркове спілкування); солідарність (готовність до співпраці, практичне вирішення сумісних проблем, партнерство з іншими заради досягнення загальних цілей); духовність (орієнтація на пошук смислів буття, самоаналіз, духовне спілкування і самовиховання); гуманність (милосердя, співпереживання, реальна допомога людям); «наднормативність» (самодисципліна, саморегуляція, спілкування, в якому поєднуються вимогливість до себе з вимогливістю до інших).
Дана характеристика структури громадянськості відрізняється від інших саме тим,
що вона базується не на правовому чи політичному аспектах, а на головних чинниках суспільного буття. Однак вона є найбільш загальною і виступає як ідеальний тип.
Таким чином, громадянськість можна визначити як громадянський етос особистості,
тобто особливий тип моральної культури, джерелом якого є громадянська культура. Громадянський етос виникає всередині родової культури як її особлива частина і специфічне
ментальне утворення. До культури громадянськості, тобто громадянського етосу, слід
віднести такі принципи: вільний і різнобічний розвиток людини у межах даної соціокультурної форми; пріоритет загальнолюдських цінностей; наявність згоди за принциповими
світоглядними питаннями, де визначальним є вимога захисту конкретних прав і свобод
особистості; визнання унікальності кожної людини і значущості усіх цивілізованих форм
життя; досягнення єдності індивідуальних і суспільних інтересів.
У цьому розумінні громадянськість є близькою за своїм значенням поняттю цивілізованості.
Отже, в результаті аналізу проблеми громадянськості було встановлено, що дана проблема є актуальною для сучасного українського суспільства.
Поняття громадянськості має широке і вузьке значення. "У широкому воно означає
громадянське життя особистості, стан цивілізованості, головним критерієм якого є реальна свобода людини. У вузькому-це громадянський етос особистості, тобто особливий
тип моральної культури, джерелом якого є громадянська культура. Перспективним є дослідження культури на рівні базових модальностей соціокультурного буття особистості:
свідомість, спілкування, діяльність. Також в процесі дослідження було встановлено, що
недоречним є ототожнення таких понять, як «громадянськість» і «громадянство», «громадянськість» і «патріотизм», «громадянськість» та «лояльність», «громадянська культура» і «політична культура». Патріотизм як любов до Батьківщини, відданість їй є важливим складовим елементом більш широкого поняття громадянськості.
Завдання наступних досліджень: розкрити сутність понять особистісного та суспільного, розглянути їх взаємозв'язок як закономірність у формуванні громадянина суверенної України; дослідити взаємозв'язок феноменів громадянського суспільства та правової
держави як умов формування громадянськості особистості.
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ОРЛОВ А.В.
ПОНЯТТЯ ДОЛІ ТА ФОРТУНИ В АНТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
З часів античності склалися достатньо визначені способи і форми побудови картини
світу, що набули для сучасності статусу майже споконвічних істин, про сутність яких ми
найчастіше не задумуємося. До числа подібних елементів, притаманних світогляду сучасної людини, на наш погляд, належать і уявлення про долю та фортуну.
Поняття долі і фортуни та їх генезис в деяких аспектах розглядаються в роботах
Д.Дубровського [1], Роже Каюа [2], Н.Соболевої [3] та інших.
Але, треба зазначити, що поняття долі та фортуни залишаються теоретично мало
досліджуваним феноменом, хоча обидва поняття можна без сумніву віднести до ряду особливих механізмів саморегуляції особистості та соціуму, які виступають важливими світоглядними чинниками, а також проявами одного з чи не найдавніших пластів як суспільного, так й індивідуального несвідомого.
Виходячи з цього слід зазначити, що об'єктом нашого дослідження виступає саме
фортуна як елемент світогляду особистості, а предметом - проблема співвідношення долі
та фортуни, яку можна виявити в генезисі таких філософських категорій, як "необхідність"
та "випадковість", "можливість" та "дійсність" в межах історії соціально-філософської
думки, на прикладі античної філософії.
Історико-філософський аналіз генезису долі та фортуни своїм необхідним компонентом припускає виявлення їхнього генетичного джерела, де ці поняття зароджувалися й
одержували первісне оформлення. Таким джерелом, безсумнівно, є міф - форма суспільної свідомості, яка не має собі рівних за тривалістю панування в людській історії.
У міфологічній образній системі вперше одержують своє відображення фундаментальні форми ставлення людини до світу. Первинні образи ("прототипи"), які були вироблені міфологічною свідомістю, виступають прообразами для пізніших категоріальних
побудов філософського мислення.
Крім того, споглядально-почуттєва природа міфологічного світосприймання не виключає його здатності до узагальнення. На цю діалектику міфу вказував А. Ф. Лосев: "Міф
завжди є узагальнення тих чи інших явищ природи і суспільства... Однак всі узагальнення в міфі не виходять за межі чуттєвих уявлень" [4, 457].
Поняття фортуни в міфології найчастіше пов'язане з поняттям долі, божественною
грою та "жеребом", вона розкриває в собі "уявлення про незбагненну силу, дією якої
обумовлені як окремі події, так і все життя людини (та, у більш широкому змісті, - соціального колективу)" [5, 471].
Досить вказати на таке розповсюджене найменування долі в Стародавній Греції, як
"тіхе" перекладене як збіг обставин, випадок, удача (іноді нещасливий випадок, лихо). Від
цього слова утворене й ім'я відомої у давнину богині Тіхе - богині випадку, щастя, удачі.
Характерно, що Тіхе визначає долю як випадок, який несе в собі позитивний заряд [6, 1657].
Так само й фортуна шанувалася у стародавньому Римі, як щасливий збіг обставин,
особиста удача, а на початку періоду Імперії фортуна опікувала імператорів.
Але слід зауважити, що поняття долі, відокремлене від випадковості, несе у своєму
змісті майже відвертий детермінізм. В більшості випадків міфологічний світ обмежений
необхідністю як універсальним принципом, на якому побудовано Всесвіт. Наприклад:
грецькі богині долі - Мойри чи богиня Ананке, яка пряде низку світової долі та виявляє
себе як богиня неминучості. Характеристика ж долі як Тіхе-випадку чи фортуни дозволяє перейти до розгляду місця випадковості в структурі міфологічного світосприймання.
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В зв'язку з цим В.І. Топоров пише: "Парадоксальність ситуації полягає в тому, що в
цих умовах вибір як категорія поведінки виявляється виключеним і виникає примара фаталізму. Таке положення суперечило б самому існуванню Всесвіту, який усвідомлюється
як його поведінка у часі, як розгортання деякої космологічної містерії з неясним результатом і, отже, етичному початку, що припускає вибір. Не виключено, що пандетермінізм "повсякденного" врівноважувався тією випадковістю, що визначила всю атмосферу основного
річного свята (зняття всіх обмежень, переоцінка всіх цінностей, вивертання логіки світу
шкереберть, розвінчання закону, правила, догми, норми заради випадку, шансу, виключення) і - у більш обмеженому вигляді - інших свят і ритуалів" [7, 30-31]. Висловлена в
наведеному уривку ідея подолання фатальної необхідності в ритуалі дозволяє глибше зрозуміти місце випадкового в міфі, адже "міф і обряд в стародавніх культурах в принципі
складають відому єдність - світоглядну, функціональну, структурну, виявляють як би два
аспекти первісної культури - словесний і діючий, "теоретичний" і "практичний" [8,14].
Доля-випадок наче перериває нездоланний ланцюг детермінацій, включеним у який
відчуває себе індивід. Доля-Тіхе позбавляє людське існування однозначної визначеності.
У той час як думка про панування абсолютної необхідності фактично позбавляє індивіда
свободи волі і робить його нездатним усвідомити себе поза своєю долею. Ідея долі-випадку
дозволяє людині поставитися до долі "відхилено": хоч вона і не владна над долею, проте
тепер можна ремствувати на неї, списуючи на рахунок випадку свої невдачі.
Аналізуючи поняття "долі" і "випадку" у давньогрецькій міфології, не можна не торкнутися питання, що знаходиться в центрі диспутів протягом досить тривалого часу. Мова
йде про проблему зв'язку античної (насамперед давньогрецької) філософії з міфом. Пущений в обіг В.Нестле вислів "від міфу до логосу" [9, 7] закріплює у свідомості деяку лінійну
схему зміни однієї форми суспільної свідомості іншою, коли процес виникнення філософії
може бути зображений у вигляді своєрідного "відростку" від міфології.
Говорячи про зв'язок античної філософії з міфологією, варто пам'ятати, що не філософія,
а саме міфологія була панівною формою суспільної свідомості в античності, причому це панування вона зберігала не тільки в джерелах античної культури, але й протягом всього її історичного існування. Генетично виростаючи з надр міфу, філософія не скасовувала його, але, як нове
формоутворення духу, існувала разом з міфом, знаходячись з ним у безпосередній взаємодії.
Тому розкрите вище багатство значеннєвих відтінків образів долі і фортуни в античній
міфології, на нашу думку, являє собою базис для заглибленого і багатобічного осмислення саме вже філософських понять, таких як "необхідність" і "випадковість", "можливість"
та "дійсність" в античній філософії, які, безсумнівно, є конкретно філософським продовженням міфологічних конструкцій долі та фортуни.
З ідеєю загальної необхідності ми зустрічаємося вже в перших джерелах грецького філософствування. Досократівська філософія носила переважно або міфопоетичний, або натурфілософський характер. "Античний космос і людина як частини цілого підлягають одним і тим
же природно-стихійним закономірностям"[10,13]. У Геракліта - це вогонь чи логос: "...Суд
над космосом і над усіма, хто знаходиться в ньому, відбувається через вогонь" [11,44]. У Анаксімандра "...З чого всі речі одержують своє народження, в те усі вони і повертаються, випливаючи з необхідності. Усі вони в свій час карають один одного за несправедливість"[12, 38].
Ці вислови дуже показові як за своїм явним зв'язком із традиційними міфологічними уявленнями, так і деякими особливостями, які свідчать: тут перед нами вже продукт
нехай незрілого, але все ж філософського мислення.
У більш зрілих системах античної філософії так само можна зіштовхнутися з об'єктивною закономірною обумовленістю всього існуючого. Левкіпп стверджував, що "жодна річ не
виникає безпричинно, але усе виникає на якій-небудь підставі і через необхідність" [13,208].
У будь-якому історичному нарисі розвитку уявлень про необхідність і випадковість
відзначаються заслуги Демокріта, що зробили ці категорії предметом спеціального аналізу. При цьому зазвичай вказується на обмеженість демокрітівського трактування зв'язку цих понять. Полягає ця обмеженість нібито в тому, що Демокріт заперечував онтологічну реальність випадковості. Так, відомий дослідник атомістики О.А.Маковельский писав: "Принцип руху атомів - необхідність. Випадковість, за Демокрітом, - чисто суб'єктивна категорія, випадок вигадали люди унаслідок свого нерозуміння. Демокріт встановлює
нескінченний ланцюг і безупинний зв'язок причин і наслідків"[14, 62]. Демокріт "ототожнював необхідність із причинністю і не залишав місця випадковості' [15, 35]. Дійсно,
ототожнення необхідності з причинністю робить випадкове безпричинним.
Відомо, що атомістична концепція Демокріта надовго визначила не тільки природничо-наукову, але й філософську картину світу.
У цьому змісті матеріалістичний підхід Демокріта, викладений у вченні про необхідність
і випадковість, теж розвивається в нерозривному зв'язку з атомізмом. Основною вихідною
тезою для Демокріта є твердження Левкіппа, що " жодна річ не виникає безпричинно, але усе
виникає на якій-небудь підставі і через необхідність" [16, 208]. Під необхідністю він розуміє
126

128

"вихор", що є причиною виникнення усього. Все існуюче в світі підлегле необхідності, і цей
необхідний порядок був з самого початку та буде вічно, а отже, немає нічого випадкового.
Разом з тим, якщо розуміти концепцію Демокріта саме так, тобто, що він визнає
лише голу, єдину необхідність і заперечує усіляку випадковість, то це не буде відображенням дійсного змісту його вчення. Адже і Платон, і Лактацій, і Симпліцій, й особливо Арістотель стверджують, що за Демокрітом усе відбулося завдяки "природі та випадку". Який
же зміст вкладає Демокріт у поняття "випадок"?
В атомістичній концепції Демокріта одним з основних моментів є положення про
природу як причину самої себе, розвинене згодом у спінозівське "causa sui". Розуміння
Демокрітом світу як причини самого себе обумовило і відповідне розуміння випадкового
як протилежності доцільного. Симпліцій відзначав, що Демокріт користався "випадком"
тільки у своєму вченні про створення світу [17, 68]. Розуміючи природу як причину самої
себе, Демокріт виступає різко проти телеології і теології в питанні про походження світу;
в природі усе відбувається не відповідно до мети і в цьому змісті випадково. Саме на цей
бік вчення Демокріта про випадковість, що протиставляється доцільності, зверталося найменше уваги. Пояснюється це, мабуть, тим, що таке розуміння, власне кажучи, зводило
саму необхідність до простої випадковості, тому випадковість нічим не відрізнялася від
деякого демонічного, божественного початку. Мабуть, саме тому в історію філософії і науки Демокріт увійшов як прихильник простої та безпосередньої необхідності.
Але здійснивши ретельний філологічний аналіз праць Демокріта,
В.П. Горан переконливо показує: "для висновку, що сам Демокріт настільки підкреслював загальність необхідності, наскільки це оберталося в нього односторонньо-фаталістичним і педантично-послідовним запереченням випадковості, вся сукупність розглянутих свідчень підстави не дає. Швидше навпаки. ...Починають виявлятися і накопичуватися дані на користь протилежного висновку: випадковості Демокріт додавав не менше
значення, ніж необхідності"[18, 28]. Так, аналіз контексту, у якому є фрагмент про "ідола випадку", показує, що Демокріт критикує тут не філософські уявлення про випадковість, а віру натовпу в долю-випадок, що зафіксована в імені Тіхе.
"Демокрітове розуміння випадковості як збігу події, кожне з яких включене у свій
причинний ланцюг, припускає незалежність, тобто зовнішній по відношенню один до одного характер самих цих ланцюгів причинності. Стало бути, випадковість у такім трактуванні об'єктивно протистояла не тільки метатворчому заподіянню, але і необхідності, а
основним принципом цього протистояння випадковості і необхідності виступає протилежність зовнішніх і внутрішніх причин" [19, 130].
Нині вже традиційним стало протиставлення фаталізму Демокріта епікурейському
вченню про свободу волі і спонтанне відхилення атомів.
Щоб здійснити подібний перехід до епікурейського вирішення питання про випадковість, скористаємося тією гносеологічною ситуацією, що була сформульована як проблема Б.Г.Кузнецовим стосовно античного мислення : "...чи збереже людина свою волю,
тобто своє людське буття, якщо природа підлягає єдиному космічному закону, що визначається поводженням атомів - складових природи"[20, 47].
Заслуга Епікура в рішенні цієї проблеми полягає насамперед у тім, що в умовах панування вчення про абсолютний детермінізм, заданого атомістичною концепцією Демокріта, він порушив питання про роль і значення індивідуального буття одиничного атома,
про роль випадковості і тим самим ввів натурфілософську проблематику в контекст її етичного рішення, що тепер розглядається як проблема волі людини.
Так атомістика Епікура з "Фізики" перетворюється в онтологічне обґрунтування волі
індивіда, втіленням якого виступає атом. Вихідна ідея усієї його творчості — досягнення
людиною щастя, що стає можливим на шляху його звільнення від влади релігії, від страху
смерті, одним словом, від усього того, що поєднує особистість з обліком визначених моральних імперативів. Саме тому Епікур вносить істотні уточнення в демокрітівську концепцію
атомізму, найважливішим з яких є ідея відхилення атома - перенклксис (лат. clinamen).
Але Епікур приймав і необхідність: "Необхідність є нещастя, але немає ніякої необхідності жити з необхідністю" [21, 359]. Принципово відмежовуючись від традиційних натурфілософських уявлень про необхідність, філософ писав: "Краще було б слідувати міфу
про богів, ніж бути рабом долі фізиків; міф дає натяк на надію вблагання богів за допомогою
вшановування їх, а доля укладає в собі невблаганну необхідність" [22, 212]. Заперечення
необхідності, що панує в світі з'явилася як здатність атомів до мимовільного відхилення,
яке вириває їх із твердого ланцюга зовнішньої детермінації. Що ж стосується випадку, то
мудрець не визнає його ні богом, як думають люди натовпу, - тому що богом нічого не робиться безладно, - ні причиною усього, хоча і хибною, - тому Епікур не думає, що випадок
дає людям чи добро, чи зло для щасливого життя, але зазначає - він є початком великих
благ чи лих... І дійсно, у практичному житті краще, коли що-небудь добре обране зазнало
невдачі, ніж коли - щоб що-небудь дурно обране одержало успіх завдяки випадку" [23,212-
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213]. Так, Епікур, заперечуючи панування як фатальної необхідності, так і випадку, для
себе знімав проблему, рішення якої нічого не дасть для досягнення його морального ідеалу
- "безтурботність душі, тому що це є мета щасливого життя". [24, 210].
Матеріалістичний монізм античної філософії призводить до стирання якісного розходження природи і людини, до погляду на культуру як своєрідне продовження природи.
Людська діяльність розуміється лише як наслідування природі: "Від тварин ми шляхом
наслідування навчилися найважливіших справ, а саме: ми - учні павука в ткацькому і
портняжному ремеслах, учні ластівки в побудові житла і учні співочих птахів, лебедя і
солов'я в співах"[25, 300]. Античний атомізм був найбільшим досягненням свого часу й у
той же час по самій своїй суті припускав обмеження, що виражаються в механістичній
редукції всього існуючого до однієї неподільної сутності - атому.
Інакших поглядів щодо визначення категорій "необхідність" та випадковість" дотримувався Платон. В його філософських системах кожна сфера - космос та світ речей має свої особливості, відповідно і необхідність, що діє в цих сферах, має деякі відмінності.
Необхідність, за його вченням, стає результатом дії надприродної, божественної сили.
Вона незалежна від суб'єкта, існує сама по собі, не сприймається чуттєвими органами і
може бути осягнена лише розумом.
Божественна необхідність, її механізм символічно викладені Платоном у міфі про
Еру», у десятій книзі "Держава". Богиня необхідності Ананке обертає космічне веретено
між колінами, та таким чином підкоряє собі увесь світ. Доля людини залежить від дочок
необхідності: Лахесіс ("та, що надає жереб") оспівує минуле, Клото ("пряля, що пряде
низку людського жереба") - сьогодення, Антропос ("незмінна, непохитна") - майбутнє.
Кожна з цих трьох мойр по-своєму підкреслює ту чи іншу особливість Ананке й абсолютну необхідність у цілому. У своїх діях вони незалежні від людей, тобто - об'єктивні.
Поняття "необхідність" він вживає в значенні жорсткого впорядкування, вічного,
незмінного зразку, якому неухильно повинні підкорятися речі і люди.
Під випадковістю Платон розуміє все хаотичне, невпорядковане, недоцільне. Коли
мова йде про будову речей, необхідність він ототожнює з випадком, використовує їх як
поняття - синоніми. Однак, подекуди, Платон тлумачить випадковість як перетинання
незалежних рядів причин. Свідченням цього є застосування ним поняття випадковості в
наступному фрагменті "Федона". На питання Ехекрета, чому Сократа страчували пізніше
ніж було визначено, Платон відповідає: "За чистою випадковістю" [26, 611].
Таким чином, аналізуючи усе викладене вище, можна зазначити наступне: надприродна необхідність у Платона діє як прояв сили об'єктивного. Це об'єктивне як найкраще
улаштувало усе й саме так, як воно є зараз.
Випадковість же є хаотичний рух речей, явищ, що без втручання бога не може впорядкуватися, а також трактується Платоном як наслідок перехрещування незалежних обставин.
В цілому Платон не дав остаточних висновків щодо понять необхідність та випадковість. Але у його об'єктивно-ідеалістичній інтерпретації містяться деякі позитивні моменти, які були творчо продовжені його учнем - Арістотелем. Узагальнюючи попередні
концептуальні системи, він підняв на якісно новий рівень розробку категорій "необхідність" і "випадковість".
Арістотель надавав категорії випадковості досить значну увагу. "...Випадковим,
називається те, що чомусь притаманне і про що може бути правильно висловлено, але притаманне не за необхідністю, а як, наприклад, коли хтось, копаючи яму для рослини, знайшов скарб... Отже, для випадкового немає ніякої визначеної причини, а є та, яка потрапиться, тобто невизначена..." [27, 179].
Отже, Арістотель не сумнівався в онтологічній реальності випадкового, визначаючи
його як, по-перше, наслідок невизначених (несуттєвих) для даного явища причин і, подруге, випадковими виступають властивості, що не є істотними для даного предмета чи
явища. Розкриваючи сутність випадку Арістотель писав про "збіг" ряду неістотних одна
до одної причин. "Коли події відбуваються за збігом, ми відносимо їх до випадкового; тому
що як суще буває саме по собі та за збігом, такими можуть бути й причини... Причина
сама по собі є щось визначене, а за збігом - невизначене, тому що в одному предметі може
збігатися незліченна безліч випадкових властивостей" [28, 92].
Арістотелем так само були виявлені основні недоліки концепції Демокріта. З глибокою проникливістю і саме проти них були висловлені аргументи, що згодом не один раз
повторювалися супротивниками механістичного матеріалізму, включаючи Канта, Гегеля і сучасних індетерміністів.
Арістотелевська критика спрямована проти двох основних положень детерміністської концепції Демокріта, тісно пов'язаних один з одним: 1) уявлення про природу як причину самої себе; 2) уявлення про те, що цією останньою причиною визнається необхідність,
"вихор", Ананке (неминучість). Його не задовольняє постулування простої і безпосеред128
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ньої необхідності, тому що внаслідок цього довелося б заперечувати існування випадкових подій, чи, як говорить Арістотель, випадкового буття, що є не чимось божественним і
демонічним, а одним з визначень буття.
Арістотель надає особливої уваги доказу мети в природі, оскільки це головний аргумент
проти Демокрітової (суцільної) необхідності: Арістотель дорікає Демокріта в тім, що він,
"відкинувши цільову (причину), усе, чим користується природа, зводить до необхідності" [29,
67]. Для Арістотеля ж "усе що відбуває чи відбувається заради чого-небудь, чи ні (у першому
випадку або на вибір, або не на вибір, але там і тут заради чого-небудь)" [30, 92]. Свій доказ він
здійснює за аналогією, тобто переносячи на увесь світ в цілому спостереження над фактами з
життя тварин і людей: процеси народження організмів з насіння, доцільну структуру
організмів, доцільні дії людей. Якщо мета існує в окремих елементах світу, міркує Арістотель, то вона повинна бути й у світі в цілому, і якщо є мета у тварин і людини, то вона повинна
бути й у предметів. "Отже, - робить висновок Арістотель, - що природа є причина і притім у
змісті "заради чого", це ясно"[31,100]. Заради ж мети, говорить він, існує і все інше.
Співвідносячи в такий спосіб випадковість і мету, за Арістотелем, можна зробити
висновок про те, що природа випадкового корениться у факті існування мети. Оскільки є
мета і рух до мети, остільки, міркує він, можливі і помилки в досягненні мети. Тут зновтаки його доказ будується за аналогією: якщо є свобода вибору чи свобода волі людини, то
можливі і події випадкові, ненавмисні. А наявність цієї волі для Арістотеля - теж емпіричний факт: "Знищення випадку, - пише він, - спричиняє безглузді наслідки. Є багато
того, що відбувається не за необхідністю, а випадково... Якщо в явищах немає випадку,
то все існує і виникає з необхідності, тоді не довелося б ні радитися, ні діяти для того, щоб,
якщо вчинити так, було одне, а якщо інакше, то не було цього" [32, 70].
Результати аналізу понять долі та фортуни в античній філософії дозволяють зробити
висновки, що доля та фортуна сформувавшись в надрах міфологічної свідомості, ввібравши в себе майже весь спектр тогочасних вірувань, розкрили себе, пройшовши шлях "від
міфу до логосу" в основних питаннях, які ставили давньогрецькі філософи. Незважаючи
на те, що в уявленнях того часу панувала майже суцільна необхідність (доля), у вченнях
античних мислителів розкривається й випадковість (фортуна), яка своєю присутністю
визначає деяку дуальність поглядів та підіймає філософське світосприйняття на новий
рівень, відходячи від міфу.
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