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І РОЗДІЛ
ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА,
АРХЕОЛОГІЯ, КРАЄЗНАВСТВО ТА ЕТНОГРАФІЯ
В. Ю. МУРЗІН
КУРГАНИ ВИЩОЇ СКІФСЬКОЇ АРИСТОКРАТІЇ
НА ТЕРИТОРІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Однією з невід’ємних особливостей ландшафту півдня Східної Європи, що склався протягом
тривалого часу, є розкидані по височинах насипи давніх курганів – цих своєрідних «пірамід» Степу,
що нагадують про їх колишніх могутніх господарів. Коли ми кажемо «піраміди», то вживаємо це
слово не заради образності. Степові кургани були досить складними архітектурними комплексами, і
їх надмогильні споруди були не безладною купою насипного чорнозему, а були складені із тисяч і
тисяч плиток дерну, іноді доповнених конструкціями з мулу або каменю, що запобігали розповзанню насипу.
Масове курганне будівництво на півдні Східної Європи пов’язане з племенами ямної культури (ХХVIII–ХХІІІ ст. до н.е.), яких фахівці беззастережно пов’язують з індоєвропейцями.
Але найбільш видатними курганними пам’ятками даного регіону, зокрема Північного Причорномор’я, безумовно, є кургани вищої скіфської аристократії. Вони відзначаються не тільки своїми
грандіозними (Рис. 1) розмірами – нерідко на момент їх розкопок висота надмогильної споруди перевищувала 20 м (а це становить, приблизно, 60-70% від первинної висоти, оскільки вона втрачалася за рахунок руйнівної дії дощів, талих вод, вітрової ерозії), а й численним і різноманітним поховальним інвентарем, серед якого чимало виробів з коштовних металів, зокрема справжніх шедеврів
давнього ювелірного мистецтва.
Не випадково саме з розкопок великого скіфського кургану у сучасній Кіровоградській області, що були здійснені у 1763 р. за наказом генерал-губернатора Новоросії О.П.Мельгунова, що
увійшов до науки під назвою Мельгуновського, взяла свій початок вітчизняна археологія. В принципі, ці розкопки стояли й біля джерел європейської археології – адже до відкриття знаменитих етруських склепів у Італії залишалося ще понад півсторіччя, а розкопки Помпеї тільки розпочиналися.
Ціла низка курганів вищої скіфської аристократії виявлена й на території Запорізької області
(Рис. 2). Зазначимо, що у 2-ій половині V та у IV ст. до н.е. основним типом поховальних споруд,
що виявлені під насипами, є так звані катакомби, які складаються з вертикальної вхідної ями та підземної камери. Вони характерні як для поховань рядових скіфів, так і для поховань скіфських аристократів і різняться лише своїми розмірами та плануванням – під курганами скіфських царів, наприклад у Чортомлику,1 зустрічаються багатокамерні катакомби, колі кілька камер рилися по кутах
вхідної ями.
Найвищий (на момент розкопок його висота сягала 18 м) і найвідоміший зі скіфських курганів запорізьких степів – курган Солоха, що розташований поблизу с. Велика Знам’янка.2 Його розкопки у 1912-1913 рр. провадив відомий російський археолог М.І. Веселовський (Рис. 3). Курган
досліджувався за допомогою не наскрізної, а так званої «глухої» траншеї, що вела з півдня до
центру насипу. В 1912 р. була відкрита центральна гробниця, майже вщент пограбована у давнину.
Наступного року Н.І.Веселовському пощастило дослідити бокову гробницю (Рис. 4). Похованого у
ній скіфського царя супроводжували п’ять поховань коней з вуздечками, оздобленими золотими,
срібними та бронзовими прикрасами та поховання конюха; ще двоє слуг, зокрема джура у залізному лускатому панцирі, з трьома списами та сагайдачним набором, були поховані у самій поховальній споруді.
Небіжчика спорядили великою кількістю дійсно по-царському розкішних коштовностей. Але
навіть на цьому яскравому фоні справжніми перлинами виглядають срібна чаша зі сценами полювання чотирьох скіфів на хижих звірів – лева та фантастичну істоту у вигляді левиці з цап’ячим рогом (Рис. 5) і золотий гребінь (Рис. 6). Висота гребня 12,3, ширина 10,2 см. Фриз гребня прикрашений скульптурним зображенням бою трьох скіфів. Давній майстер дивовижно вдало передав усю
динаміку та напруження бойової сутички та відтворив риси облич бійців, їхній одяг, обладунок і
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іншу зброю. Не дивно, що цей гребінь по праву вважається одним з найвизначніших шедеврів давнього ювелірного мистецтва.
А.Ю. Алєксєєв3 датує гробниці Солохи самим кінцем V – початком IV ст. до н.е. та розглядає
їх як поховання синів скіфського царя Аріапіфа [Геродот, IV, 78-80] Оріка, та скіфського царя Октамасада, брата Оріка.
Цимбалова Могила4 знаходилася неподалік с. Велика Білозерка. Насип мав висоту 15 м. Курган досліджувався І.Є. Забєліним. Під насипом була виявлена пограбована катакомба глибиною
8,5 м з трьома поховальними камерами. В них збереглися залишки залізного панцеру, бойового поясу, золоті платівки із зображенням Горгони Медузи, грифона та зайця. У окремій кінській могилі
знайдені кістяки шести коней. Чотири з них мали бронзові вуздечні набори зі срібними наносниками, ще два були оздоблені золотими налобниками, на одному з яких рельєфно зображену міфічну
матір скіфів – змієногу богиню (Рис. 7).
А.Ю. Алєксєєв5 датує курган приблизно 340 р. до н.е. і навіть припускає його зв’язок з одним
з найвідоміших царів Скіфії – Атеєм.
Взагалі досить поширені нині спроби пов’язати найвидатніші скіфські кургани з іменами
конкретних володарів Скіфії, що стали популярними завдяки широким можливостям для фантазії
та зовнішньої ефектності, є, на нашу думку, вельми безперспективними. По-перше, ми не знаємо
достеменно часу правління того чи іншого скіфського царя, а лише послідовність – та й то уривчасто, їх зміни біля керма верховної влади. По-друге, надійне датування поховань скіфських царів у
більшості випадків можливе лише у проміжку приблизно 30 р.
Інші кургани вищої скіфської аристократії, що відкриті на території Запорізької області, дещо
поступаються по своїм розмірам, а отже, по соціальному статусу похованих у них осіб, курганам
Солоха і Цимбалова Могила. Їх можна пов’язувати з останнім пристановищем згадуваних Геродотом [IV, 66] правителів областей Скифії, або номархів, як називає їх Геродот по аналогії з намісниками фараонів у окремих областях Давнього Єгипту. Але у скіфському випадку під областями або
номами слід розуміти не сталі територіально-адміністративні одиниці, а великі підрозділи скіфської
орди, що мали певні маршрути кочування. Номархи, що їх очолювали, були, скоріш за все, представниками скіфського царського роду.
Мелітопольський курган.6 Цей курган, що був розташований у м. Мелітополь поблизу залізничної станції, став першою елітною скіфською поховальною пам’яткою, що була досліджена за
роки радянської влади.
Його розкопки почалися досить кумедно. Весною 1954 р. мешканець Мелітополя, на городі
якого знаходилися залишки курганного насипу, вирішив викопати під ними погріб. Під час цих робіт він натикнувся на звід поховальної камери. Працівники місцевого музею, які прибули на курган,
зробили спробу дослідити підземелля і виявили при цьому деякі скіфські речі, зокрема 194 золоті
прикраси. Про це повідомили Академію наук УРСР і до Мелітополя були відряджені співробітники
Інституту археології АН УРСР ‘ видатний дослідник ранньої залізної доби О.І. Тереножкін і
Є.Ф. Покровська. Під насипом були виявлені вхідні ями двох катакомб і кінська могила. При проходці вхідних ям з’ясувалося, що їх стінки потріскалися і можуть кожної хвилини обрушитися. На
щастя, О.І. Тереножкін познайомився з гірничим інженером на пенсії, якій багато років працював
на шахтах Донбасу. Він запропонував зробити у вхідних ямах кріплення на кшталт шахтного, що
дозволило продовжити роботу.
У гробниці №2, у якій були зроблені перші знахідки, було виявлено поховання знатної жінки,
що була одягнута у розкішне, прикрашене золотими платівками, вбрання – золотими платівками
було розшите навіть взуття жінки (всього було знайдено понад 3 500 мілких золотих предметів –
платівок, намистин, підвісок), масивні золоті прикраси шиї, вух, рук та ніг, а також грецькі посудини, скляні та кам’яні намистини тощо. У дромосі (коридор, що з’єднував вхідну яму і камеру) було
виявлено супроводжуюче поховання служниці, 11 амфор та бронзовий казан (Рис. 8).
Центральна гробниця глибиною 12 м виявилася вщент пограбованою. Але під час розчистки
долівки поховальної камери О.І. Тереножкін виявив тайник, у якому знаходився бойовий пояс і горит (футляр для лука та стріл), прикрашений золотим окуттям з рельєфними зображеннями сцен із
життя грецького героя Ахілла (Рис. 9). Його розміри – 47х25 см. О.І. Тереножкін був першим радянським археологом, що власноручно виявив у скіфському кургані ще один шедевр давнього ювелірного мистецтва.
Що він відчував у ці хвилини, найкраще передають рядки з його листа дружині
В.А.Іллінській, також археологу, яка працювала у той час в іншій експедиції: «Вещь волнующая,
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первостепенная. Одна эта находка оправдывает все ужасное мое предприятие со всей его громоздкостью и трудностью. Катакомба, казавшаяся совершенно никчемнейшей, безрадостнейшей,
наградила необычайно. Трудно передать тебе мою радость. Уж слишком большой и многотерпеливый труд… пришлось вынести за это время».7
В кінський могилі були виявлені кістяки двох коней з багатими бронзовими оздобами.
Курган датується рубежем 3–4-ої чвертей IV ст. до н.е.
Бердянський курган.8 В 1971 р., на піку гучних відкриттів скіфського золота, бердянський
краєзнавець О.Я.Огульчанський умовив представників місцевої влади та працівників Бердянського
музею розкопати «свій» великий курган. Такий був обраний на околиці с.Нововасилівки, що поблизу Бердянська, на високому правому березі р.Берда. Проте ініціатор розкопок не мав відповідного
організаційного та наукового досвіду дослідження великих курганів, тому ця печальна епопея залишила по собі лише спотворений насип кургану, що сягав у висоту до «розкопок» 8 м.
У 1977-1978 рр. наукове дослідження кургану було проведено експедицією Інституту археології АН УРСР, яку очолював М.М. Чередниченко (заступник начальника – В.Ю. Мурзін). Це була
перша і, на щастя, поки остання експедиція, що працювала поспіль цілого року. Необхідність зимових робіт і спорудження складного металевого кріплення вхідної ями центральної гробниці пояснювалися близькістю ґрунтових вод.
Основним матеріалом, використаним при будуванні надмогильної споруди, були плитки дерну. Для видобутку цього «будівельного матеріалу» було потрібно зняти верхній шар ґрунту на
площі 10-15 га. Насип був оточений кам’яною крепідою з гранітних брил.
Під насипом були відкриті три одночасні гробниці – центральна і дві додаткових (можливо,
це праобраз багатокамерних гробниць у царських курганах другої пол. IV ст. до н.е.). Вхідні ями
гробниць були заповнені камкою і камінням. У центральній гробниці глибиною 15 м (до речі, вона
й досі залишається найглибшою серед досліджених скіфських поховальних споруд) було поховано
чоловіка у супроводі двох слуг. У ній виявлені численні золоті платівки, що колись прикрашали
одяг скіфського аристократа. На підлозі камери було знайдено 20 амфор, грецькі червонофігурні
посудини (Рис. 10). У стінки підземної камери були вбиті залізні гаки, на яких були розвішані дерев’яні чаші з золотими оббивками, меч з плакованим золотом руків’ям, бойові пояси з сагайдаками, дротики, клевці, спорядження бойового коня, зокрема золотий пластинчастий налобник
(Рис. 11).
Північна гробниця мала господарче призначення. У ній були виявлені численні кістки – залишки м’ясної їжі, три бронзових казани в яких, крім кісток, знаходилися залізні черпаки та виделки.
У Східній могилі була похована знатна жінка (можливо, жриця), яку супроводжував юний
слуга, частини поховального катафалку, спорядження коня і бронзові навершшя, що прикрашали
катафалк, а також золоті прикраси і зброя.
Бердянський курган датується рубежем 1–2-ої чвертей IV ст. до н.е.9
Курган Гайманова Могила був досліджений у 1969-1970 рр. поблизу с.Балки експедицією
Інституту археології АН УРСР на чолі з В.І. Бідзілею.10 Курган знаходився поблизу с. Балки Василівського району. Насип вистою 8 м був складений з плиток дерну і оточений кам’яною крепідою,
під якою були виявлені деталі кінської вузди та бронзові навершшя, що прикрашали колись поховальний візок.
Під насипом були виявлені чотири катакомби, поховання слуги, а також кінська могила з
двома конями із золотими деталями вузди. Розкопки розпочалися з Північної гробниці (№ 1), до
якої вели дві вхідних ями. Але повторилася ситуація з Мелітопольським курганом, з певної глибини
проходити ями стало небезпечно. В.І. Бідзіля запросив до експедиції О.І. Тереножкіна. Дуже скоро
стан речей докорінно змінився – в експедиції з’явилися два шахтаря з Дніпрорудненського ГЗК –
М. Коваленко та Г. Скибинський (до речі, вони потім брали участь у розкопках багатьох скіфських
курганів, зокрема Бердянського, і стали майже професійними археологами), які відповідали за кріплення, а також електрична лебідка «Піонер» (до цього ґрунт з вхідних ям витягався відрами).
Як і завжди, камера Північної гробниці виявилася пограбованою у давнину. Але тут вціліли
численні золоті платівки (грабіжники не змогли їх усі винести), а в одній з бокових ніш камери було знайдено чимало посудин, зокрема грецький бронзовий столовий гарнітур (Рис. 12). Під час розчистки долівки камери О.І. Тереножкін виявив тайник (це був другий скіфський тайник у його житті), в якому зберігалися дерев’яні чаші, окуті золотими платівками, срібні та золоті посудини: два
ритони (роги для вина) обкладені золотом та сріблом, кілька срібних посудин та знаменита срібна
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чаша з рельєфними зображеннями знатних скіфів (Рис. 13). Їх одяг, волосся голови та бороди були
плаковані тонким золотим листом, а обличчя і кісті рук залишалися срібними. Незважаючи на обмаль творчих можливостей, майстру вдалося створити нібито багатокольорову рельєфну картину,
що розповідає про якійсь важливий епізод скіфської історії.
Центральна гробниця (№ 4), що належала чоловіку, виявилася повністю пограбованою.
В Південній гробниці (№ 2) було поховано жінку. Тут грабіжники залишили кількасот золотих платівок та унікальні кістяні гребні, фризи яких були гравіровані сценою двобою скіфів з чудиськом та гравірованим зображенням змієногої богині – прародительниці скіфів (Рис. 14).
У дитячій гробниці (№ 3) також були виявлені коштовні прикраси.
Курган датується близько 350 р. до н.е.
Чмирьова Могила11, що була розташована поблизу с. Велика Білозерка, мала насип висотою
5,7 м. У 1898 р. розкопки кургану були розпочаті Ф.А. Брауном. Він відкрив центральну (глибина
12 м) і бокову (глибина 9 м) катакомби, але у зв’язку з ризиком обвалу поховальні камери розчищені не були. Проте він дослідив величезну кінську могилу, у яку були покладені 10 коней, що були
прикрашені сотнями золотих блях. Поруч з курганом було знайдено три бронзових навершшя.
У 1909-1910 рр. подальші дослідження кургану проводив Н.І. Веселовський. В стіні поховальної камери однієї з катакомб (бокової?) була виявлена ніша-тайник, де зберігалися 10 срібних сосудів. Було знайдено також багато золотих платівок, а біля західної стіни був виявлений череп жінки, поруч з яким знаходилися дві золотих серги, до яких кріпилося по 20 золотих ланцюжків з фігурками птахів на кінцях. Вага кожної серги дорівнювала 47 гр.
Більшість речей з дореволюційних розкопок кургану зберігалася у Харківському музеї і загинула у 1941 р. під час бомбардування ешелону, що мав евакуювати експонати музею.
У 1994 р. під час розкопок Ю.В. Болтрика було відкрито супроводжуюче поховання молодого
слуги, а також скупчення розтрощених амфор.
А.Ю. Алєксєєв датує цей курган серединою IV ст. до н.е.12
Таким чином, кургани вищої скіфської аристократії дають не тільки добре уявлення про притаманний скіфам поховальний обряд, соціальну стратифікацію скіфського суспільства, а й подарували людству чимало визначних виробів видатних ювелірів давнини. На жаль або на щастя – адже
великі кургани мають прикрашати нашу землю і нагадувати про її минуле, нині в зв’язку з браком
необхідних фінансових коштів, розкопки великих скіфських курганів практично припинені.
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SUMMARY
The publication is dealing with burial-mounds of the highest-ranking Scythian aristocracy which had
been researched on the territory of Zaporizhzhya Region, among their number burial-mounds of a king Soloha and Tsymbalova grave. These monuments don’t only represent funeral rite of Scythian and social
stratification of Scythian society but also present mankind with a lot of masterpieces of ancient jewelry art.
Unfortunately or fortunately the big burial-mounds must not disappear from our earth for ever reminding
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us about the past, excavation of the big Scythian burial-mounds almost don’t carry out because of insufficient financing.

1

2

3

Рис. 1. Царські кургани скіфів.
1 – Нечаєва Могила, де зараз побудований меморіальний комплекс на честь радянських воїнів, які загинули під час штурму фашистського опорного пункту на вершині кургану; 2 – курган Солоха. Сучасний вигляд; 3 – курган Чортомлик. Малюнок початку ХІХ ст.

Рис. 2. Великі скіфські кургани північнопричорноморських степів.

11

2011

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Рис. 3. М. І. Веселовський на кургані Солоха (в центрі) під час відвідування розкопок відомим російським археологом О.О. Бобринським (справа).

Рис. 4. Бокова гробниця Солохи. Рис. 5. Срібна чаша з кургану Солоха.

Рис. 6. Золотий гребінь з кургану Солоха.

Рис. 7. Золотий кінський налобник з кургану Цимбалка.
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Рис. 8. О.І. Тереножкін та Е.Ф. Покровська під час розчиски гробниці жінки у Мелітопольському
кургані.
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Рис. 9. Золота обкладка горита з Мелітопольського кургану.
Рис. 10. Грецький червонофігурний кратер з Бердянського кургану.
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Рис. 11. Золоті деталі кінської вузди з Бердянського кургану – налобник, нащочники, пряжки.
Рис. 12. Господарча ніша у Північній гробниці Гайманової Могили.
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Рис. 13. Срібна чаша з кургану Гайманова Могила. Рис. 14. Кістяні гребні з кургану Гайманова Могила.

В. Г. КОСМИНА
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМНОЇ ТЕОРІЇ
В КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Міжнародне країнознавство є доволі молодою освітньою спеціальністю і науковою
дисципліною. Воно ще переживає стадію свого становлення як окрема освітньо-наукова галузь,
стадію формування своїх методичних і методологічних засад. І зрозуміло, що на цьому шляху
зустрічає чимало труднощів. Але ці труднощі здебільшого пов’язані не так зі складністю й
новизною самого об’єкта вивчення, як із застарілими проблемами самої науки, в арсеналі котрої не
накопичились надійні, перевірені часом методи всеохоплюючого дослідження такої надскладної
системи як країна.
Якщо нас цікавить країна передусім як певний і водночас різноаспектний суб’єкт
міжнародних відносин, то цілком очевидно зростає потреба в дослідженні країни як цілісності, а
різних сфер її життя – в їхньому внутрішньому взаємозв’язку. Але саме системний аспект наукових
досліджень у міжнародному країнознавстві залишається не вивченим на методологічному рівні.
Так, автор підручника з країнознавства професор П.О. Масляк характеризує країну як “політичне,
національне, соціальне, культурне, господарське співтовариство, організоване державою на певній
території” і цілком резонно зазначає, що “предметом країнознавства є країни і регіони світу як
єдині системи, що складаються з різнорідних, але взаємопов’язаних елементів, які діють як єдине
ціле на світовій політичній арені”. Він наголошує на тому, що країнознавство інтегрує в собі
“універсальні знання” про країни і відображує “цілісну картину” їх буття, і пропонує приймати як
«аксіому» твердження, що “всі сфери функціонування суспільства будь-якої країни так чи інакше
тісно взаємопов’язані” [11, с.15, 35]. Проте питання, як цю «аксіому» реалізувати в практиці
країнознавчих досліджень, залишається відкритим.
Мета даної статті полягає в тому, щоб виявити труднощі системного дослідження країн на
базі здобутків географічного країнознавства та можливості в цій царині, котрі відкриває системна
теорія німецького соціолога Ніколаса Лумана.
Відомо, що саме поняття “країнознавство” походить із царини географії. Адже й термін
“країна” (= край, порів. рос. страна=сторона) передусім має значення території. Країнознавство
традиційно розглядають як географічну дисципліну (“географічна дисципліна, що займається
комплексним вивченням країн, а також їхніх великих частин (районів) та регіональних угруповань;
систематизує й узагальнює різнорідні дані про їх природу, населення, господарство, культуру та
соціальну організацію” [14, с. 1290]), або навіть як синонім географії. У багатьох західних мовах
смисл слова “країнознавство” охоплюється поняттям “географія”.
Географічне країнознавство веде свою історію ще з часів давніх цивілізацій, коли стали
з’являтись письмові описи тих чи тих країв (“географія” й перекладається з давньогрецької як “землеопис”). Це були універсальні описи, в яких описувалися не тільки ландшафти, а й люди та їхні
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життя і діяльність. Позірну цілісність цьому різноманіттю речей надавало його інтегральне бачення
самим автором, яке, до того ж, узгоджувалося з загальним світобаченням його читачів. У середньовічних та ранньоновочасних європейських описах до цього додавалося розуміння єдності світу як
Творіння Божого.
Але зі становленням у нові часи від-диференційованої соціальної системи науки, а в її середовищі – науки географії, що концентрувала увагу на власних теоріях і методах, ця універсальність
географічних описів зникла. В добу класичної раціональності від наук вимагалися точність вимірів
та “об’єктивність” і всебічність даних відносно об’єкта. Наслідком стало швидке дроблення географії на все більш вузькі спеціалізовані галузі зі своїми предметами і методами досліджень. Це стосувалося й самої фізичної географії, не кажучи вже про дисципліни, що з різних боків вивчали людське суспільство. Далося взнаки й обґрунтоване неокантіанцями розмежування наук на номотетичні
та ідіографічні (В. Віндельбанд), або генералізуючі та індивідуалізуючі (Г. Ріккерт). У результаті
від колишнього позірно цілісного країнознавства не залишилося й сліду, а всі різноманітні аспекти
життя країни виявилися розподіленими (в строго науковому сенсі!) за департаментами багатьох і
багатьох природничих, соціальних і гуманітарних дисциплін, власні предмети, методи, теорії, поняття яких уже годі було сумістити. Не було жодних узагальнюючих теорій, окрім, звісно, філософських (зокрема, формаційної та цивілізаційних), здатних зібрати в одне ціле дані цього різноманіття
наук.
Утім, так чи інакше залишалася якась територіальна єдність подій, явищ і процесів, що мали
місце в країні, хоча далеко не всі вони були в ній породжені. Тому саме в царині географії, що якраз
“завідує” територіями, у ХХ ст. були здійснені спроби знову вибудувати інтегроване країнознавство, але тепер уже на науковій основі. У прив’язці до конкретних територій (країн, регіонів) відновлювалася єдність власне фізичної географії, створювалися економічна географія, соціальноекономічна географія. Виникли політична географія, антропогеографія та інші дисципліни. Радянські географи, передусім М.М. Баранський (1946 р.), поставили за мету досягнення “географічного
синтезу” і створення комплексного країнознавства як науково-освітньої дисципліни [Див.: 1]. До
кінця ХХ ст. зусиллями таких учених як В.О. Анучін, М.С. Мироненко, Я.Г. Машбіц та багато інших це завдання було виконане і комплексне країнознавство зайняло поважне місце серед географічних дисциплін.
Та чи стало воно наукою? Я.Г. Машбіц пропонує комплексно вивчати країну (регіон) за 11-ма
блоками її характеристик: своєрідність території; її географічне і геополітичне положення;
історико-географічні етапи розвитку; природа і природокористування; населення і культура;
господарство; розселення; суспільство; райони; стан навколишнього природного середовища;
перспективи розвитку [12, с. 86–91]. У своїй сукупності ці блоки дійсно уможливлюють всебічність
опису країни чи регіону, але не ведуть до його внутрішньої цілісності, оскільки належать до
предметних і методологічних сфер різних наук – як географічних, так і соціальних та гуманітарних.
Географія не може інтегрувати в себе методологію цих наук, не ризикуючи втратити свою
ідентичність, а отже, змушена використовувати вже готові дані, отримані в рамках інших наук, і
тільки “локалізувати” їх стосовно конкретної території відповідно до так званого хорологічного
методу. Чим же тоді стає “комплексний” країнознавчий опис, як не збіркою різноманітних довідок
із різних сфер життя країни (регіону)? І це чи не найболючіша проблема країнознавства. Категорія
“комплексності” справи принципово не змінює. Адже поняття “комплекс” буквально означає
“сплетення”, що не передбачає втрати самототожності його складниками.
Слід, утім, зазначити, що сам М.М. Баранський сподівався уникнути створення довідникових
“механічних сумішей” і наполягав на “логічному поєднанні” найважливіших відмінних рис кожної
країни у їх найтіснішому взаємозв’язку. Але “логічне поєднання” залежить від філософського
обґрунтування. На той час марксизм із його чітко вираженим економічним детермінізмом,
здавалося, створював для цього “логічну” базу. Та сьогодні вона застаріла. Тому ведуться пошуки
якогось засобу для “склеювання” різноманітних даних про країни. Нерідко в якості замінника
подібного “клею” дослідникові пропонується цілісне художньо-емоційне сприйняття країни –
“образ території” (Я.Г. Машбіц) [12, с. 210] або “образ країни” (Д.М.Замятін) [Див.: 2]. Однак
суб’єктивний художньо-психологічний “образ”, по-своєму переконливий для його творця, навряд
чи служитиме аргументом у науці, та й цій “образній конструкції” бракуватиме все того ж
інтегруючого чинника. Д.В. Ніколаєнко, називаючи сферою наукового країнознавства
“комплексний аналіз освоєння територій у рамках сучасних держав”, одночасно визнає, що в
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географічній науці воно “не має наукового статусу. Це принципово «не дисертабельний» напрямок”
[13].
Якщо ж навіть у географічному країнознавстві за багато десятиліть не вдалося розв’язати
дилему комплексності/цілісності, то ця проблема ще більше ускладнюється в сфері міжнародного
країнознавства. Адже, як зазначають автори українського посібника з країнознавства, “основним
предметом дослідження для міжнародника є не сама характеристика країни чи регіону, не сам
комплекс і взаємозв’язок її якостей і ознак, а реальний і потенційний їх вплив на зовнішню
політику і всю сукупність міжнародних відносин” [5, с.11]. Це, між іншим, означає, що в
міжнародному країнознавстві значно звужується роль територіального чинника, який хоча б
позірно інтегрує країнознавчий опис у географії, позаяк міжнародні відносини формують не
території, а насамперед люди, людські комунікації. Причому сьогодні міжнародні відносини стають
все більше відносинами між народами, або країнами в широкому сенсі, а не тільки стосунками між
державами (як владними структурами).
Серцевину сучасної постнекласичної науки становить синергетика – міждисциплінарний
науковий напрямок (а одночасно – і методологія, і наукова картина світу), що розглядає світ як
нелінійну комплексну структуру, в рамках якої системи різної природи завдяки взаємодії з іншими
системами і процесам власної самоорганізації зазнають, як і сам світ, незворотних еволюційних
змін (ко-еволюціонують). Однією з найбільш впливових теорій даного спрямування, поряд із
теоріями синергетики Г. Гакена, дисипативних структур І. Пригожина та ін., є теорія автопоезису
чилійських нейробіологів У. Матурани і Ф. Варели. Вони розглядають біологічні системи як
самореферентні, тобто циркулярно зорієнтовані на самих себе, та автопоетичні (самотворчі), тобто
такі, що розвиваються автономно і складаються з елементів, які самі ж і створюють. Решта світу
виступає для них зовнішнім середовищем, з яким вони взаємодіють, маючи з ним певні структурні
зчеплення, але зміст їхнього автопоезису залежить не від цього середовища, а від їхньої власної
природи і власних структур. Якщо розширено трактувати теорію автопоезису, то автопоетичними
можна вважати й ряд інших систем світу, хоча автопоетичні системи самі по собі є лише окремим
випадком самоорганізовуваних систем, упорядкованість яких обумовлюється внутрішніми
чинниками, а не нав’язується зовнішніми. В будь-якому разі синергетика диктує необхідність
вивчати кожну систему “зсередини”, з позиції її внутрішніх процесів і специфічного реагування на
зовнішні впливи.
Повертаючись до проблеми країнознавства, відзначимо, що географічне середовище країни
може розглядатися й системно досліджуватися саме як подібного роду самоорганізовувана система
(чи сукупність систем/підсистем), яка пройшла свій шлях історичної еволюції і реагує внутрішніми
структурними змінами на діяльність людського суспільства. Тут країнознавець змушений
спиратися на відповідні здобутки природничих наук, передусім фізичної географії. Інша справа –
суспільство (в межах даної країни), котре є соціальною системою, що охоплює низку
взаємопов’язаних підсистем, і котре в його цілісності й має бути прямим об’єктом досліджень
країнознавця.
Загальнометодологічну ж базу досліджень створює теорія соціальних систем Нікласа Лумана
[Див.: 6–10]. Німецький соціолог взяв на озброєння теорію автопоезису У. Матурани і Ф. Варели,
але помітно її радикалізував, значно розширивши можливості її використання. Якщо чилійські
біологи прикладали її лише до живих систем, зокрема, людей, і в цьому ж дусі трактували “людське
суспільство”, то Н. Луман свідомо “вивів” людей (як біологічні тіла, і як психічні системи) із
соціальних систем в навколишній світ останніх, “залишивши” в них лише людські комунікації. Він
довів, що соціальні системи всіх трьох різновидів (інтеракції, організації, суспільство), саме як
системи не можуть вибудовуватися з людей, позаяк свідомості (психічні системи) останніх є
непрозорими і недоступними одна для одної. Отже, суспільство складається лише з безлічі
комунікацій, які мають смислові зв’язки з іншими відповідними комунікаціями (попередніми і
наступними), вибудовуються в смислові послідовності і цілі смислові системи. Людські системи
свідомості мають структурні зчеплення з комунікаціями (завдяки спільним з ними медіумам мови і
смислу), завдяки іншим своїм структурним зчепленням – з функціональними системами людини
(органами мовлення, слуху, зору тощо) забезпечують можливість самих комунікацій, але за своєю
природою до них не належать. Більше того, соціальні системи, системи свідомості і людські
організми є системами самореферентними (операційно закритими) і автопоетичними (складаються,
відповідно, з комунікацій, переживань, клітин, котрих і породжують).
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Розгляд суспільства як самореферентної автопоетичної системи комунікацій створює
принципово нові умови для його системного й цілісного дослідження. По-перше, ми отримуємо
спільний знаменник для всіх його функціональних систем (або підсистем чи медіумів) – політики,
економіки, виробництва, науки, виховання, охорони здоров’я, мистецтва тощо. Це комунікація, яка
в суспільстві будується за однаковою триєдиною схемою: повідомлення адресанта, закладена в
повідомлення інформація, власне виокремлення інформації адресатом.
По-друге, комунікація і послідовність (система) комунікацій має дві взаємопов’язані сторони:
само-віднесення до загального смислового медіуму цієї послідовності та іншо-віднесення до
релевантних для неї змін у системах її навколишнього світу, в т.ч. внутрішньосуспільних, які
можуть спровокувати зміни в перебігу її наступних комунікацій. У цьому, власне, й полягає
взаємозв’язок між самореферентними автопоетичними системами. Зміни в одних системах
виступають подразниками для інших систем, але ті реагують на них у власний спосіб, відповідно до
їх поточного стану і надходження подразнень від інших систем їхнього загального навколишнього
світу. Зміни ж у системі комунікацій відбуваються в такій послідовності: варіації комунікацій –
селекція домінуючою структурою смислових очікувань котроїсь із них – ре-стабілізація системи.
Все це уможливлює відстеження еволюції і кожної системи (підсистеми) комунікацій окремо і всіх
їх разом у їхньому взаємозв’язку.
Нарешті, по-третє – і це, мабуть, найважливіше – комунікації відповідних систем у тій чи
іншій мірі доступні дослідникові для спостереження й аналізу, особливо сьогодні, в добу Інтернет.
Адже комунікаціями, з яких складається суспільство, є будь-які дії і події, так чи так зрозумілі для
спостерігачів, а головне – це будь-які повідомлення в суспільстві, котрі ми традиційно називаємо
“джерелами інформації”. Слід тільки призвичаїтись сприймати їх не як “джерела інформації про”,
“свідчення про” (про щось “реальне”, “об’єктивне”), а як елементи самої реальності, з якої й
складається суспільство, тобто, його власні комунікації. Звісно, тут необхідно навчитись правильно
відносити комунікації до тієї чи іншої системи (підсистеми), виявляти смислову лінію в їх
послідовності та зміни в ній, а насамперед – розрізняти в ній само-віднесення повідомлень та іншовіднесення інформацій щоб визначити код розрізнення даною системою комунікацій себе і систем у
її навколишньому світі.
Оскільки кожна система сама спостерігає за іншо-віднесеннями та само-віднесеннями своїх
операцій, то слід уважно спостерігати за цими її спостереженнями і самоспостереженнями, а
точніше – її комунікативними описами і самоописами. Це і буде найважливіший для дослідника
метод – метод спостереження другого порядку [Докладніше див.: 3]. Він, зокрема, дозволить
з’ясувати, якого роду “документальний метод” [В етнометодології “документальним методом”
називають звичні для людей способи інтерпретувати часткові зовнішні вияви якогось явища як
“документ”, що вказує на існування самого явища.] використовує досліджувана система в
інтерпретації навколишнього світу, що вона в ньому “бачить”, а чого “не бачить”. Спостереження
за спостереженнями системи вимагатимуть опрацювання великого масиву доступних для аналізу
текстових повідомлень. Певною мірою цю роботу полегшать правильно сформовані методики
контент-аналізу, івент-аналізу та когнітивного картування. Вони ж допоможуть і в дослідженні
таких несоціальних систем як системи свідомості окремих індивідів чи груп людей, котрі в
суспільстві не виявляють себе інакше, крім як через ті ж комунікації.
Емпіричні методи дозволяють підступитися до теоретичних узагальнень у країнознавстві.
Країну умовно можна характеризувати як систему з більшим внутрішнім різноманіттям та
активністю комунікацій, ніж за її межами. При цьому через аналіз іншо-віднесення комунікацій у
соціальних системах можна визначати суспільний вимір таких несоціальних систем як природні та
людські (психічні). Однак теоретичний аналіз має рахуватися з тим, що сьогодні всі країни
включені в світові процеси і вже не можуть вивчатися абстраговано від них. Конкретика ж у кожної
країни своя. Тут варто звернутися до луманівської теорії системної диференціації суспільства.
В історії людського суспільства німецький соціолог розрізняє чотири форми системної
диференціації: 1) сегментарної диференціації (фактично первіснообщинного суспільства);
2) диференціації на центр і периферію; 3) стратифікації (саме друга і третя форми, інколи в їх
поєднанні, характерні для високих культур або цивілізацій); 4) функціональної диференціації
суспільства на відокремлені, але структурно зчеплені між собою системи економіки, виробництва,
права, політики, освіти, мистецтва, науки, інтимних стосунків, охорони здоров’я. В такій системі
координат традиційна локальна цивілізація (друга і третя форми диференціації) постає як
ієрархічно побудована система смислових комунікацій, відрізняючись від інших цивілізацій стилем
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(зовнішньою формою) цих комунікацій. У кожній традиційній цивілізації, в тому числі й цивілізації
середньовічного Заходу, вершину такої ієрархічної системи становить релігійна система
комунікацій [Докладніше див.: 4].
Однак сучасний світ навряд чи правомірно розглядати як сукупність цивілізацій одного
порядку. Якщо незахідні культурно-історичні регіони ще підпадають під характеристики такого
роду цивілізацій, то Захід як класична цивілізація, тобто, як єдина система суспільних комунікацій з
домінуючою роллю релігійно-моральних структур, уже давно не існує. Протягом ХVІ–ХІХ ст.ст.
завдяки, зокрема, поширенню книгодрукування, котре уможливило горизонтальні смислові
комунікації в суспільстві, тут відбувся перехід від стратифікації до диференціації на функціональні
системи: економіки, виробництва, права, політики, освіти, мистецтва, науки, інтимних стосунків,
охорони здоров’я, а також самих релігії і моралі. Всі вони так чи інакше структурно зчеплені одна з
одною, чуйно, але по-своєму, реагують на зміни в інших системах, але більше не регулюються
якоюсь однією системою, еволюціонують кожна своїм шляхом відповідно до власних смислів,
вільно під’єднуючи до себе все нові комунікації не тільки на самому Заході, а й у всьому світі.
Оскільки вказані соціальні системи позбавлені якогось іманентного цивілізаційного змісту, вони
мають інтерпретуватися як пост-цивілізаційні. Тож і цілісний системний аналіз розвитку країн
Заходу доречно здійснювати через опис взаємодії вказаних функціональних систем. Більшість цих
систем не містять ніякого релігійного чи морального смислового наповнення, вони легко
поширюються і практично стали світовими. Цим визначається і “природність” впливовості
вказаних країн у світі.
Та коли йдеться про незахідні країни, то проблема їхньої цивілізаційної специфіки з порядку
денного не знімається, а, навпаки, стає ще більш актуальною. Адже сьогодні зазначені
функціональні сфери життя мають для них два виміри: як уже від-диференційовані функціональні
системи в сучасному світі (історично західного походження) і лише як окремі медіуми комунікацій
у цілісному, ієрархізованому, регульованому мораллю і релігією, суспільстві місцевих традиційних
цивілізацій з системною диференціацією на багатофункціональний центр і таку ж
багатофункціональну периферію. В усіх незахідних країнах в тій чи іншій пропорції виявляють себе
комунікації обох родів – світових систем та власні цивілізаційні. В залежності від того, якого роду
комунікації і в яких соціальних сегментах просуваються успішніше, формується і сама динаміка
суспільного життя, породжуються та в той чи той спосіб розв’язуються суспільні проблеми. Саме
тут, на власному “культурно-цивілізаційному полі” різних країн і регіонів, проявляються
найгостріші системні суперечності сучасності, а не по лінії “Захід-Незахід” чи “Північ-Південь”.
Якщо такий поділ і існує, то скоріше у внутрішньому житті самих цих країн. Відтак і аналіз
комунікативних систем і підсистем даних країн має ґрунтуватися на виявленні передусім їхнього
смислового само-віднесення до світових функціональних систем чи традиційних
багатофункціональних систем. Це дозволятиме визначати і смислове наповнення їхніх міжнародних
комунікацій.
Підсумовуючи сказане, зазначимо, що накопичення якомога багатшого фактичного матеріалу
за всіма традиційними рубриками (блоками) країнознавства та ознайомлення з ним студентівміжнародників є необхідною умовою розвитку дисципліни. Водночас досвід застосування в
методологічній підготовці фахівців-країнознавців системної теорії Н. Лумана показує, що тут
можна зробити ще крок уперед. Положення цієї постнекласичної теорії уможливлюють системне
“впорядкування” неозорих масивів різноманітної країнознавчої інформації, її цілісний теоретичний
аналіз та практичну спрямованість країнознавчих досліджень. А в рамках загальної синергетичної
парадигми стає можливим включення в єдиний системний аналіз і “виведених” Н. Луманом за межі
соціальних систем географічного середовища та систем свідомості. Це може відкрити нові
перспективи для розвитку міжнародного країнознавства як наукової галузі.
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SUMMARY
The article analyzes difficulties of complete studying of the countries in traditional regional geography. The author suggests to use N. Luhmann’s system theory for creation of methodology of country’s
synthetic research.
Л. Є. ЧЕРНОВА
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ: МЕНШИНИ, КОРІННІ ЕТНОСИ, ДІАСПОРИ
Мета статті – розглянути дуже поширені в сучасній науковій літературі терміни, їх зміст та
співвідношення для подальшого їх використовування при проведенні соціальних досліджень та
розробці державної етнополітики.
Оскільки у сучасному світі етноси не існують як цілісні та дискретні утворення, тому що в
ході історії їх частини розселилися по різних країнах та континентах, тому пропонуємо розглядати
етнонаціональні групи як елемент соціальної системи та суб’єкт сучасних суспільних відносин.
Проаналізуємо зміст цього поняття.
В західній літературі загально прийнято дескриптивне визначення етнічних груп Ричарда
Скемергорна. «Етнічну групу визначаємо як певний колектив, що є частиною більшого суспільства,
об'єднаний реальним чи вигаданим спільним походженням, пам'яттю про спільне історичне минуле
і наголошенням у культурі одного або кількох символічних елементів, які вважають характерними
ознаками саме цієї народності. Необхідним супроводом (цих ознак) є усвідомлення членами групи
своєї особливості» [1, с.7]. Це визначення мало чим відрізняється від загально прийнятого визначення етносу або нації. Головна відмінність є та, що етнічні групи є частиною більшої соціальної
системи, мають усвідомлення своєї особливості та інтегровані. Пропонуємо термін «Етнонаціональні групи» закріпити за частинами етносів, які історично розсіяні у рамках різних держав або є малочисельними корінними етносами, котрі є частиною поліетнічної держави або держави іншого титульного (домінуючого) етносу. Тобто це загальне поняття для всіх різновидів окремих етнічних
груп як елементів соціальної системи (див. схему 2). Як писав Р.Скемергорн: «Кожне суспільство в
модерному світі містить менші утворення чи підсистеми, що якоюсь мірою відрізняються від більшості населення. Найпоширенішим загальним терміном (для них) є термін «етнічна група» [2,
с.239] Він пропонує дуже зручну методику класифікації етнічних груп сучасного суспільства за декількома параметрами: чисельність, влада та етнічність. Поєднуючи їх, можна виділити три категорії етнічних груп: еліта, підпорядкована більшість, меншина та їх конфігурації. Але різноманіття
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етнічних груп значно більше наведеного списку. Етнонаціональні групи, які існують в сучасних
державах мають назви «титульна нація»,»панівна більшість/меншість»,»нацменшина», «діаспора»,
«малі народи» «корінні (автотехтоні) народи». Але ці терміни перетинаються за сенсом. Потрібно
визначитись з їх значеннями для розробки етнополітики та методології соціальних досліджень.
В пострадянській етнології популярно класичне визначення, Ю.В.Бромлея: «Етнічна група» –
це внутрішній підрозділ етносу, що має етнічну самосвідомість. Така спільнота є, як правило, осколком етносу на іноетнічній території, який має з власним етносом спільну мову, культуру, релігію,
відчуття тотожності з ним, тощо» [3, с.71-72]. До цього треба додати, що етнонаціональнагрупа, яка
«є осколком етносу на іноетнічній території» може вважатися «етнічною меншиною».
Схема 2

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ ГРУПИ

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ

ДІАСПОРНІ
ГРУПИ

МАЛОЧІСЕЛЬНІ
КОРІННІ НАРОДИ
В західній літературі поширено визначення терміну «меншина» Р. Скемергорна: «Вона складає менше половини всього населення даного суспільства, але є досить значущою підсистемою з
обмеженим доступом до важливих ролей та діяльності в економічних і політичних установах даного суспільства.» [2, с.241, підкреслено мною Л.Ч.]. Тобто коли етноси знаходяться в підлеглому,
залежному становищі або мають обмежені можливості відносно домінуючої групи їх називають
меншинами. Для пануючих груп використовуються характеристики «еліта» або «нація». Але в дійсно демократичному суспільстві представники меншин мають рівні можливості з представниками
титульної нації в основних сферах суспільного життя, а інколи права меншин захищені так званою
«негативною дискримінацією» (вони мають преференції та привілеї). Тому будемо шукати інше
визначення етнонаціональних меншин.
В міжнародній практиці найбільш поширене визначення етнічної меншини, яке було сформульовано Ф. Капоторті – спеціальним доповідачем Підкомісії із запобігань дискримінації та захисту
меншин Комісії по правах людини ООН. Згідно з Ф. Капоторті, «меншина» – це «група, чисельно
менша по відношенню до решти населення держави, яка не посідає домінуючого положення, члени
якої, громадяни цієї держави, мають деякі етнічні, релігійні або лінгвістичні особливості, які відрізняють їх від решти населення»[4].Але таке визначення підходить і для етно-графічних груп титульного етносу.
Одні науковці вважають термін «Меншість» суто політичним. Наприклад, думка професора
школи освіти університету Північна Кароліна Л.Шарма така: «Сучасна нація має таке гомогенне
населення, що може бути вільною від меншин або уникнути болісних проблем, які завжди асоціюються з їх присутністю. Меншини можуть відрізнятися в їх походженні, формуванні, рельєфі, але
вони мають однакові цілі, засіб дій, стратегії та тактики. Вони зазвичай залучені в безупинну боротьбу за владу всередині більшого суспільства»[5, р.23 підкреслено –Л.Ч. ]. Тобто наявність меншин
в державі обов’язково, за його думкою, веде до загрози сепаратизму або боротьбі за владу. Але в
дійсності це не завжди так. Крім того, гомогенних держав у світі дуже мало, – не більш ніж 10%
всіх країн, тоді як кількість етнічних та національних меншин у сучасному світі нараховується 5
тисяч, з них 575 мешкають у Європі, а 200 на пострадянському просторі [6, с.80].
Інші дослідники акцентують увагу на чисельному факторі. Наприклад, Перевозчиков Ю.А. в
своїй дисертації стверджує, що етнічні меншини – мінорітарні групи,… осіб, яки постійно проживають на території однієї держави, члени якої мають самоназву й відрізняються від решти частини населення етнічними, релігійними, мовними характеристиками, в зв’язку з чим з’являється по-
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чуття солідарності з метою збереження своєї ідентичності» [7, с.14,підкреслено – Л.Ч.]. Але такі
критерії – «постійно проживають» та кордони «однієї держави»,– дуже звужують діапазон етнонаціональних груп, які відповідають такому визначенню.
Інший російський вчений Мартинова М. Ю. підкреслює: «визначення меншин є дискусійним
ще тому, що сприймається як дуже патерналістське, й може ображати тих, до кого воно відноситься» [8,с.5]. Ми також з цим зіткнулися при проведенні нашого дослідження етнонаціональних громад сучасної України. Мартинова М. Ю. пропонує під терміном «національна» або «етнічна меншина» розуміти групу, яка є осколком етносу, відділена державним кордоном від іншої його частини і в той же час відрізняється в країні проживання своїми етнічними характеристиками. За її урозумінням, ця категорія не кількісна, а якісна. З цим можна погодитись. Малочисельність етнічної
групи, повинна призводити не до ігнорування ії потреб і проблем в державній політиці, а навпаки.
Але визначення Мартинової М.Ю. підходить тільки для прикордонних зон і не враховує багатьох
інших варіантів.
Документи ОБСЄ до «національних меншин» відносять тільки громадян даної держави, які
мають (або мали в минулому) свою державу, яку можна розглядати історичною Батьківщиною
меншин. Тоді як працюючих іммігрантів останніх років до них не відносять. Для них ми пропонуємо термін «діаспора», або «діаспорна група».
Меншини, що не належать до титульного етносу або корінних малих народів можуть бути в
таких варіантах: 1) які мають державу свого етносу за межами країни проживання (наприклад українці в Росії та інших країнах);2) які розсіяне по різним країнам й не мають держави, за межами
проживання (наприклад – курди); 3) цілісна група, яка не має своєї держави, але входить в склад
населення даної держави,(наприклад – баски). Для всіх трьох ми пропонуємо термін «етнонаціональні меншини». Тоді як мовні, релігійні меншини домінуючого етносу ми пропонуємо називати
субкультурними або етнографічними групами, але не меншинами.
Як зазначає професор МГУ доктор соціології Татунц С.А., побороти наслідки термінологічної
невизначеності, а нерідко й взаємовиключних – характеристик етно-меншин дозволяють міждисциплінарні дослідження. Саме в ході міждисциплінарних досліджень, при застосуванні компаративних методів, по-перше, стають наявними універсальність та нашарування множини взаємодоповнюючих етносоціальних процесів, по-друге, з’ясовується те що типові етноменшини – це ідеосинкразичні організми, еволюція яких визначається процесом дуальної соціалізації [6, с.81]. Тому культура та самоідентифікація цих меншин також дуальна або біполярна.
Належність до етнонаціональних меншин визначається деякими критеріями: 1.Доля (відносна
чисельність) у загальному складі населення; 2. Статус меншин у державі; 3. Етнокультурні особливості та бажання їх зберегти; 4. Державно-правовий устрій країни (федерація, автономія тощо);
5. Соціальна рівність та демократія у країні; 6. Історія існування етнонаціональної групи в даній
країні; 7. Наявність громадянства.
Тільки за сукупності демографічних, правових, політичних, історичних та культурних критеріїв можна визначати та досліджувати етнонаціональні меншини.
Т.І. Рудницька дає таке визначення: «Етнічні меншини – це національні меншини в етнічному
складі нації. Держава, що є головним соціальним інститутом нації, створює умови щодо збереження
етнічної ідентичності кожної з етнічних меншин, забезпечуючи її права у політичній, економічній,
культурній та інших сферах суспільства» [9, с.27]. Останнє положення не викликає заперечень, а
перше породжує питання. Чому автор ототожнює етнічні меншини з національними без уточнення
варіантів існування меншини у етнічних або громадянських координатах й наявності держави за
межам кордонів?
Російський соціолог Е. Дорцева робить важливе зауваження про амбівалентність (двоїстість)
даної категорії та право вибору особи належати або не належати до такої меншини. [10, с.20].
Голландський соціолог Ван дер Берг підкреслює що етнічне меншина завжди відчуває не домінуюче положення (обмежені можливості) або дискримінацію [11, с.7].
Підводячи підсумки проведеному категоріальному аналізу, можна узагальнити, що етнонаціональною меншиною може вважатися будь-яка етнокультурна група, яка складає чисельну меншість у загальному складі населення, має етнокультурну специфіку, експліцює ії та бажає зберегти,
проживає в інокультурному середовищі, не відноситься до титульної нації або домінуючого етносу
в державі, існує на території країни більш одного покоління, члени якої є громадянами країни. Такій детальний перелік ознак та критеріїв потрібен для розмежування етнонаціональних меншин від
корінних (автотехтоних) малих народів та діаспорних груп мігрантів.
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Літератури та дисертаційних робіт, присвячених малим народам або діаспорам, значно менше, ніж загально етнологічних та присвячених націогенезу. Це декілька дисертацій з соціальної філософії, статей та монографія В.Г. Бабакова «Кризові етноси». Розглянемо основні підходи.
Найбільш суперечливе поняття «корінні (автотехтоні) народи». Міжнародне право відмовилось від нього, аби не провокувати територіальні конфлікти. Але конфлікти всі одне виникають і
будуть виникати.
Данакарі Ричард Арами дає в своїй дисертації таке визначення малого етносу: «етнічна спільнота, яка проживає на території свого традиційного розселення, нараховує не менш 50 тис. осіб,
(це спірно – Л.Ч.) не залежно від того, має чи ні право на самовизначення…Їй наявні особливості
мови, культури, господарської діяльності і в цілому образу життя, пов’язаному з конкретними природними умовами й історією свого розвитку» [12, с.18]. Низькою міжнародних правових документів прийняте критерій визначення малих етносів – традиційні промисли як обов’язкова ознака, але
тоді багато малих й корінних народів не буде йому відповідати. Скоріше, це визначення підходить
для корінного автотехтоного етносу, – і то не кожного, – а тільки того, який зберіг традиційний образ життя у всіх сферах. Тому воно не може застосовуватися до малих народів сучасної України.
Багатомірна ідентичність в багатомірному соціальному просторі – проблема не тільки для малих народів, але і великих етносів, титульних націй. Але для малих народів ця проблема постає
більш гостро, бо є реальна загроза повної асиміляції та зникнення. Людвиг Карапетян вважає, що
поняття «національні меншини», «меншини» й «мало чисельні народи» мають ідентичній зміст тому, що визначаються етнонаціональною приналежністю і можуть опинитися в нерівноправному
становищі з громадянами «корінної» нації. Це не вірно, по-перше, тому, що малі народи можуть
бути «корінними». По-друге, етнонаціональні меншини за походженням мають (мали) іншу країну
перебування, а малі корені народи не знали іншої території, тому їх статус і можливості збереження
етносу в майбутньому різні. Так, в Російської Федерації малі корінні народи можуть знаходитись в
меншості відносно руських, але вони є не меншиною, а титульним етносом, суб’єктом Федерації
(наприклад республіка Сахо). Автор пропонує своє визначення: «малочисельні народи – це етнічні
спільноти, котрі в силу свого відносно невеликого кількісного складу і змішаного розселення в різних суверенних країнах і серед інших народів не мають об’єктивної можливості для формування
самостійного національно-державного або національно-територіального утворення» [13, с.37]. Але
таке визначення більш підходить для нацменшин, але ніяк не визначає малі корінні етноси, яки мешкають на території свого походження весь історичний період. Крім того, головним кутом зору
цього автора є загроза сепаратизму. На наш же погляд, головне – це можливість для таких етносів самозбереження на майбутнє, запобігання асиміляції та перетворенню малого корінного етносу на «вимираючий етнос», а це потребує державної підтримки. Невипадково ведомий етнолог Росії
Бабаков В.Г. назвав свою монографію, присвячену малим етносам, «Кризові етноси». Він наводить
таке визначення: «Малі етноси, які в силу своєї малочисельності та дисперсності розселення не
створили свої державні або інші організовані структури, неоднорідні за соціально-культурними,
лінгвістичними характеристиками, проживають в різних регіонах. Спостерігаються кризові явища в
їх економічному й етнокультурному розвої» [14, с.5].
Треба мати на увазі, що «малочисельні (малі) народи» та «корінні автотехтоні народи» є
поняттями, що перетинаються але можуть й не співпадати за сенсом. Наприклад, ассірійці, які розпорошені по всьому світу, є малочисельні, але не корінні для України. Крім того, малі народи можуть бути титульною або домінуючою нацією. Другим різновидом етнонаціональних груп, які є
малочисельні у складі населення і не мають іншої держави за межами країни проживання, основну
історію існування свого етносу мешкали в даному географічному ареолі, за винятком примусового
переселення, можуть вважатися корінним етносом, який, маючи культурні особливості від решти
населення, не є титульною або домінуючою етнонаціональною групою. Ми пропонуємо називати їх
«малочисельні корінні етноси». Оскільки історії відомо багато прикладів примусового вигнання,
депортацій з території традиційного розселення малих народів, значна їх частка є також «депортованими народами (етносами )» або народами – вигнанцями. Але остання категорія більш широка,
тому що у цьому положенні можуть бути представники титульної нації й нацменшин. Такі історичні події залишають відбиток в народній пам’яті та психології (комплекс виктимності). Офіційний
статус депортованих народів пов’язаний з компенсаціями, проти яких можуть виступати інші етнічні групи країни, що може створювати конфліктогенну атмосферу. Іншою проблемою є примусова
або стихійна асиміляторська політика. Ії явна або уявна загроза активізує та мобілізує захисні тенденції етнонаціональних рухів.
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Таким чином, другий тип етнонаціональних груп – корені малочисельні народи можуть бути охарактеризовані як етноси та етнічні групи, які проживають на території виникнення свого етносу компактно або дисперсно, складають меншу частину населення країни, зайняті традиційними
промислами або сучасними професіями, зберегли свою етнокультурну ідентичність і знаходяться
під загрозою зникнення.
Сучасні етноси формувалися як наслідок складних дифузних етнічних процесів і взаємопроникнення культур. Головною тенденцію останніх десятиріч є масові міграції, тому третім різновидом етнонаціональних груп ми вважаємо діаспори.
Як пише в дисертаційній роботі російський соціолог Чаптикова Тетяна Іванівна, діаспориспецифічні етнічні групи, що виявляються в ролі меншини в іноетнічному оточенні і втілюють суперечливі тенденції консолідації й асиміляції своєї спільноти [15, с.3].
За походженням діаспори формуються внаслідок еміграції значної кількості представників
етносу (нації) з Батьківщини в інші країни на постійне або тимчасове проживання з політичних,
економічних, екологічних та інших чинників. Тому їх часто ототожнюють з нацменшинами, що породжує погляди на останні як на таки,що тимчасово перебувають в країні, навіть тоді, коли дана
етнічна група мешкає в державі декілька століть або тисячоліть. Так, Чаптикова Т.І. зазначає, що
діаспора неоднорідна. Вона відносить до неї «старі діаспори (німці, греки, євреї) з невизначеними
перспективами продовження існування в Росії, або повернення на історичну Батьківщину» і «етнічні групи, корінні народи, які не мають іншої Вітчизни, але мешкають за межами своїх національних
автономій і прагнуть самоорганізації у складі РФ» [15, с.4]. На наш погляд, таке визначення невиправдано поширює межі феномену «діаспора» та породжує у радикально налаштованих націоналістичних кіл лозунги на кшталт: «Україна для українців», або «Інородців – геть».
Відомий російський соціолог Ж. Тощенко так визначає термін «діаспора»: «це певна сукупність осіб однієї національності (нації), які мешкають за межами своєї історичній Батьківщини й
зберігають за допомогою визначених організаційних засад свою національну самобутність у всіх
або окремих сферах суспільного життя» [16, с.260]. Але таке визначення не відрізняється від визначення «етнонаціональної меншини», наведене вище і не надає нового сенсу в розумінні терміну
«діаспора», хоч важливим є організаційні засади як засіб збереження національної самобутності.
В.Школьник, на прикладі української діаспори, відмічає амбівалентність діаспорних груп та
суперечливі тенденції у їх бутті. Він пов’язує термін «діаспора» з еміграцією, з чим ми цілком згодні. Він пише: «Можна казати, що в іноумовах серед українців, як і серед інших народів, діють
центробіжна й відцентрова етнокультурні сили. Матеріальний і культурний зв'язок між етносом в
еміграції та етносом на батьківщині підтримується завдяки наявності інформаційно-комунікативної
системи і, головне, через такий соціумний феномен, як етнічне поле». Безумовно все залежіть від
індивідуального вибору але важливі також організаційні та технічні умови, завдяки яким такій інформаційній обмін може здійснятись. Дуже образне та емоційне В.Школьник малює буття етногруп
у імміграції: «в інобутті українські етногрупи, яки у деяких країнах називають іммігрантами, балансують між «своїм» і «чужим». …Тому й українські діаспори, неначе плоди чи насіння рідного народу, «проростають» в іноумовах по-різному. З огляду на це видається доцільним розглядати українські діаспори як етнічні ксенії, тобто такі етноутворення, які мають спільні генетичні витоки,
але проживають на іншому поліетнічному ґрунті, постійно адаптуючись (пристосовуючись) до
нього». [17, с.103, підкреслене мною – Л.Ч.] Тобто вони стають маргінальними та змінюються. «Такий об'єктивний стан діаспорного буття лише стверджує, а не заперечує кількісні та якісні властивості іносоціумної амбівалентності, спричиняє рух у напрямку ускладнення сприймання й відчуття
оточуючих закордонних українців матеріальних і духовних цінностей»[17, с.103-104].Відзначаючи,
що культура діаспори є протонаціональною та сігникативною, автор робить висновки, що відчуваючи впливи інокультур, етносвідомість трансформується але зберігається.
З проведеного аналізу можна зробити декілька висновків. По-перше, термін «діаспора» стосується іммігрантів. По-друге, не зважаючи на вплив інонаціональних культур, вони зберігають свою
етнонаціональну культуру за умови наявності інформаційно–комунікативної системи зв’язку зі своєю етнонаціональною групою та Батьківщиною. По-третє, термін «Діаспора» поєднює всі групи
емігрантів певного етносу, не залежно від країни проживання.
Можливе «Діаспора» та «Етнонацменшина» це дзеркальні поняття. Діаспорою вважаються
всі співвітчизники, які мешкають в інших країнах, можливе не одне покоління (зовнішня характеристика), а для населення країни та влади ці іммігрантські групи стають етнонацменшинами (внутрішня характеристика) ? Але це наше припущення

23

2011

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

Ми пропонуємо категорію «Діаспора» застосовувати для етнонаціональних груп, які є мешканцями інших країн, не будучи громадянами України але сконсолідовані та зберігають зв’язки з
Батьківщиною й своїми співвітчизниками: родинні, ділові, політичні або морально-духовні (символічні) у майбутньому вони можуть перейти до категорії «Етнонаціональна меншина».
Директор Норвезького Інституту прав людини А.Єйде акцентує увагу на правовій забезпеченості прав меншин, співвідношенні прав меншин та прав людини, та необхідності пошуку «мирного
рішення» цих проблем на держаному та міжнародному рівнях [18]. Терміни «етнонаціональні меншини», «корінні малочисельні етноси» та «діаспори» можна було б поєднати категорією «етноменшина», але їх положення в суспільстві, статус та можливості мають як подібні, так і специфічні риси, тому ці етнонаціональні групи потрібно вивчати окремо або компаративним методом.
Роблячи висновки, можна сказати, що етноси є формою функціонування та відтворення (збереження) етнічності, як відмінності від інших груп. Етнічність є перш за все соціальна якість, яка
пов’язує індивіда з суспільством, вона ж є складовою соціальної ідентифікації індивідів, створюючи «життєві світи» культури. Ці «життєві світи» виробляють можливості та правила співіснування
людей, моделі та стратегії життєдіяльності, які передаються наступним поколінням. Існуючи як
окремі частини етносу на певної території у певні історичні часи, етнонаціональні групи існують в
якості «етнічних меншин», «малих корінних народів» та «діаспорних груп».
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SUMMARY
Author considers the maintenance, origin and scopes of categories application: «minority», «native
ethnics» and» diasporas» at scientifics turn in social's philosophy, etnology, etnosociology and political
sciences.Author are comparing the different positions and approaches and give the interpretation of these
categories and criteria of taking of citizens to one or another ethnonational groups.
Б. С. ПАВЛОВСКИЙ
ИСТОРИЯ КАК НАУКА: ВЗГЛЯДЫ УКРАИНСКИХ ИСТОРИКОВ
История – это такая гуманитарная дисциплина, которая всегда находилась и находится в
центре взгляда любого общества. И это объяснимо, поскольку именно эта дисциплина изучает
прошлое человечества в самые разные периоды его развития, изучает жизнь различных народов и
государств, а также характер отношений между ними.
Вот что писал об истории замечательный писатель начала ХХ века Томас Манн в книге
«Иосиф и его братья»: «Прошлое – это колодец глубины несказанной. Не вернее ли будет назвать
его просто бездонным. Ведь чем глубже тут копнешь, тем дальше проберешься, чем ниже
спустишься в преисподню прошлого, тем больше убеждаешься, что первоосновы рода
человеческого, его истории, его цивилизации совершенно недостижимы, что они снова и снова
уходят от нашего лота в бездонную даль, в какие бы головокружительные глубины времени мы его
не окунали» [1,44].
Руководитель школы «Анналов» в 70-е годы прошлого века Фернан Бродель в своем
предисловии к книге «Время мира» утверждает, что «история может одновременно проявляться и
объяснением, притом одним из самых убедительных, и как подтверждение того поистине
единственного лежит не в пределах наших абстрактных умозаключений» [2,7]. Русский философ
начала ХХ века Г. Шпет в своей работе «История как проблема логики» дает разъяснения того,
какое содержание уложится в слово «объяснить», – это значит рассмотреть какое конкретное
явление как следствие определенной причины. Такой переход в ход интерпретации данного
явления от причины к следствию позволяет сохранить индивидуальность и уникальность каждого
поодиночке рассматриваемого исторического процесса. [3,161].
Но после прихода постмодернизма в последний третий прошлого столетия положения
истории в системе гуманитарных наук заметно менялось. Российский историк И. Данилевский
утверждает, что в современных условиях история с «объясняющей», какой она была при Бродель,
превратилась в «понимающую» то, что делается в мире [4,73].
Высказались по этому вопросу и такие известные французские историки, как Ж.-Ф. Лиотар и
Ж. Деррида: первый заметил, что нынешнее господство постмодернизма привело к всеобщему
недоверию истории как науке, а второй считает, что в сложившейся ситуации любое определение
истории как науки отодвигается НЕ неопределенное будущее [5,46].
В этой ситуации писатель Б. Хазанов, глубоко, кстати, разбирается в событиях мировой
истории, выступил со статьей под таким названием: «Долой историю, или О том, о сем» [6]. Автор
статьи начинает свои, в целом весьма интересные, рассуждения о судьбе истории как науки с
такого утверждения: «История не преодолевается – она отменяется. Можно даже говорить об
историческом процессе уничтожения истории. Нам приходилось видеть разнообразные проявления
этого процесса – от выборочного выскабливания имен и событий к систематическому
переписыванию прошлого, от подтасовок к его мифологизации» [6,155]. Ему вторит его же коллега
по цеху, А. Немзер: «Истории никогда не было, а была свалка разнородных и фактов,
противоречащих друг другу, что насильственно выстраиваются в квазисмысловой ряд, а сейчас –
при повсеместном торжестве либеральных ценностей – она уже точно закончилась»[7,189].
Однако состоянием дел в мировой исторической науке были озабочены не только наши
собратья из гуманитарных знаний – литературы, но прежде всего, конечно, сами историки. Так,
Б. Могильницкий пишет, что и историографическая революция, которая имеет место сегодня,
«возможно, самая масштабная из всех, которые когда-либо переживала историческая наука» [8,3].
О сути этой революции ясно сказано в резолюции Всероссийского совещания историков,
проходившего еще в 2003 г.: «Историческая наука переживает очередной период глубокой
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трансформации и самоидентификации, вызванный, с одной стороны, постмодернистской «атакой»
на историю, а с другой, – глобальными изменениями в мире. Новые «вызовы» требуют,
соответственно, и новых «ответов» [9, 9].
Президент Международного комитета исторических наук Ю. Кока (ФРГ) указывает на
следующие коренные изменения, произошедшие в мировой исторической науке: а) прежде всего,
это «конструктивистский» перелом в историческом мышлении. В связи с этим Коку отмечает:
«Всякая реконструкция прошлого оказывается детищем историка», б) появление новых методов
интерпретации исторического прошлого, в) заметное расширение «наглядного поля» исторической
науки, г) усиление внимания историков к человеку, его переживаниям в ходе различного рода
социальных подъемов и спадов [10, 18-19].
По-разному встречают эти изменения историки: одни скорбят по прежним состояниям
исторической науки, другие надеются на то, что кризис своей науки, который наблюдается, будет
успешно преодолен, но уже на новой методологической основе. Так, русский историк Н. Селунська
считает, что вышеуказанные коренные изменения привели, по сути, к «откату» исторической науки
от подлинно научной истории, что проявилось: в «постмодернистском вызове», иными словами, в
отрицании основных направлений методологии истории ХХ века; – в преодолении социализма в
исторической науке, а вместе с ним и определенных социологических законов и закономерностей; –
в раздроблении предмета истории как таковой и даже размывании профессии историка [11, 32].
Американский историк Х. Уайт, автор известной монографии «метаистория», надеется, что
после преодоления кризиса история «станет полностью «исторической» историей, использующий в
качестве объекта тот или иной аспект «прошлого», однако историей, обнаруживаемой в таком
разнообразии, что, собственно, невозможно будет понять, о какой именно истории идет речь» [12,
19]. Одно понятно, что после окончания кризиса история будет какой-то другой, в этом, как пишет
Уайт, разнообразие. В чем же должно заключаться конкретно это разнообразие? Русский историк
П. Семенникова глубоко занимается теоретическими проблемами исторической науки, считает, что
это разнообразие должно заключаться в переходе от однолинейности к многовариантности. Этот
автор считает, что в России, и в Украине все же очень медленно принимается, а главное, внедряется
эта концепция. И здесь нельзя не согласиться с Семенниковой, что «все же продолжают
преобладать однолинейные представление об истории» [13, 40]. Мне же представляется, что такое
преобладание еще долгое время будет иметь место по двум причинам: во-первых, это очевидно,
сегодня самая удобная форма реконструкций прошлого, особенно для большинства периферийных
историков, что не всегда имеют возможность быть знакомыми с новейшей литературой по разным
теоретико-методологическим проблем исторической науки, во-вторых, не всегда то новое,
позитивное, что поднимается в этой литературе или на всевозможных форумах, так просто
внедрить в исследовательскую практику историков. Для этого требуется некоторое время.
А теперь, что пишут наши, украинские историки из выше поднятых вопросов. Прежде всего,
в целом положение дел в нашей отечественной исторической науке. Свое представление по этому
вопросу высказал академик П. Толочко. Его общая оценка такова: нашу историческую науку
поразили политизации, мифологизация, а также «непомерная ее идеологизация, граничащая во
многих случаях с национальной нетерпимостью» [14].
Особенно обеспокоен академик широким распространением мифа о трипольской
археологической культуре, не имеет ничего общего с первыми мировыми цивилизациями и сама не
является. Толочко пишет: «Мы не считаем трипольцев праукраинцами. Их культура – достаточно
яркая, такая, появившаяся на стыке каменного века и эпохи металла (VI-IV тыс. до н. н.э.) – вполне
первоначальная. Но цивилизацией ее назвать нельзя – у трипольцев не было ни письменности, ни
городов, ни государственной власти. Не было также и каких-либо храмовых комплектов. Это такая
старина, что мы не можем говорить даже о славянах и праславян» [15].
Мифологизация охватила буквально все периоды нашей истории. В учебниках для школ и вузов рассказывается о старинном украинском государстве Аратта, которое, де мол, старше Шумера и
Аккада, о становлении украинской монархии еще в Скифское время, о заселении славянами
Северной Африки и Ближнего Востока, о Велесовой книге и о многом другом в том же духе,
рассматривая всю нашу историю «исключительно через украинскую этническую призму логически
ведет к ее идеализации» [14].
О негативных последствиях мифологизации пишут и другие известные украинские историки.
Так, Л. Нагорная считает, что именно мифологизация нашей истории в ходе ее «национализации» и
привела к «выразительного распределения народов на «своих» и «чужих». «Национализация»
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истории происходит в русле реанимации интеллектуальной традиции, сложившейся еще в начале
ХХ в. на фундаменте патриотически-просветительского энтузиазма» [16, 6].
Определенный резонанс у историков вызвало издание в Украине монографии немецкого
исследователя А. Капеллера «Россия как полиэтническое империя. Возникновения. История.
Распад» (Львов, 2005). Я. Грицак в предисловии к этой книге пишет: «Многим украинским может
не понравиться тезис ее автора о том, что монархия Романовых не имела ни господствующей
нации, ни колоний – или, по крайней мере, Украина такой колонией не была» [17, 8].
Дело в том, что Россия как метрополия не опережала в своем развитии периферию.
Украинские были в Российской империи и канцлерами, и министрами, и сенаторами, а в советское
время – генсек правящей партии, и другими руководителями крупного масштаба.
Говоря о школьных и вузовских учебниках истории, Н. Яковенко отмечает следующее: «На
Западе историю страны преподают в контексте всемирной истории, то есть собственный
исторический сюжет встроенный во всемирный. Тогда у молодого человека вырабатывается
широкий кругозор. В Украине продолжает иметь место такой изоляционизм, когда история страны
преподается отдельно, а всемирная отдельно. И тогда возникает большая нестыковка, поскольку
эти два предмета построены на различных принципах». Ведь еще Лукиан (ок. 119 – ок. 190) в своем
памфлете «Как следует описывать историю?» утверждал, что историк, когда пишет свой труд,
должен напрочь забыть о своей родине. «Сегодня же, – замечает Н. Яковенко, – сложилась такая
ситуация, когда каждый историк поддерживает политические установки одной определенной
партии» [18].
В 2007 г. вышла замечательная книга этого автора под названием «Введение в историю», в
одном из разделов которой речь идет о том, как развивалась историческая наука в прошлом веке.
Называется этот раздел так: «Плата за концептуальную свободу: столетие кризисов и поисков».
Представляют несомненный интерес и названия пунктов этого раздела, которые говорят сами за
себя: а) «Социология – новый стратегический партнер историков».
б) «От «истории – события» к «истории – проблемы»: общность «Анналов».
в) ««Тотальная», «измерительная» и «серийная» история».
г) «Долой макропроцессы и цифры: историческая антропология».
д) «Маленький человек в микроистории».
е) «Историка учат читать между строк: «лингвистический поворот».
ж) «Новые линии обороны «территории» историка: история памяти, ментальная география,
локальная социальная история».
з) «Постмодернизм как «новая философия истории»«.
А теперь приведем некоторые размышления Н. Яковенко, касающиеся сути постмодернизма.
Она пишет: что, собственно, исторической науки, то в «чистом виде» постмодернистская критика
присутствует преимущественно в работах теоретического характера. А вообще-то, отмечает
Н. Яковенко, «мало кто из историков пишущих задумывается над тем: он в своих работах
конструирует прошлое или реконструирует» [19, 225].
По сути, постмодернистская философия истории отрицает познавательные возможности
историка как исследователя, достаточно убедительно показывает известный голландский историктеоретик Ф. Анкерсмита в своей работе «Реальный эффект описания истории: динамика
историографической топологии». Анкерсмита указывает на существенные различия между
модернистом и постмодернистом: первый считает, что именно источники дают сведения о
прошлом, а второй уверен в том, что эти сведения указывают вообще-то не на прошлое как таковое,
а на его лишь интерпретацию [20, 223].
Подытоживая, что из себя представляют последние десятилетия для истории как науки,
Н. Яковенко отмечает следующие два момента: первый – история заметно расширила свою
территорию для исследовательской работы историков и второй – за это же время значительно
обогатился арсенал познавательной техники и методики ее использования для такой работы.
И все же несмотря на все это, пессимистическое настроение относительно будущего истории
не уменьшилось. Русский историк Н. Кокосовое в своей книге «Довольно убивать кошек! Критика
социальных наук» (М., 2005), посвященной различным аспектам теории этих наук, указывает на
растущую недоверие к тому описания прошлого, с которым сегодня выступает историография [20,
223].
В одном из своих интервью Н. Яковенко сказала: «Историк никогда не узнает свою историю,
какой она была в действительности. Это действительность, которой нет, воспроизводимая только в
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источниках, мы же никогда не сможем узнать ее или услышать. Нам остался только текст –
источники или иного историка. Но этот текст очень субъективен, он ничего не воспроизводит понастоящему». И далее: «Мы каждый раз придумываем свою историю» [21], иными словами,
каждый раз ее переосмысливаем, то по-новому ее представляем.
Известному английскому философу Р. Колинговуду был поставлен такой вопрос: можно ли в
принципе написать настоящую историю? Ученый ответил: можно, но только в том случае, если ее
будут писать люди с теми же мыслями и чувствами, как и те, которые жили в ту эпоху, о которой
пишется [22, 142].
Н. Яковенко постоянно выступает в прессе со своими мыслями о развитии отечественной
исторической науки в современных условиях [23]. Принципиальный характер носит ее статья
«Очерки кризисной историографии», в которой она дала глубокую характеристику того положения,
в котором оказалась сегодня украинская историография, а также определила те проблемы, которые
являются наиболее насущными для дальнейшего ее развития. Н. Яковенко с сожалением отмечает,
что в настоящее время большинство наших историков и дальше продолжают воспринимать
прошлое в канонах национальной историографии проекта образца конца ХIX – начала ХХ века,
причем эти каноны дополнительно еще опутаны целым рядом шаблонов советских представлений о
каких несуществующие закономерности и «движущие силы «исторического процесса. Смешение
этих двух анахронизмов со словесным заклинанием необходимости «обновлять методологический
инструментарий» и создает ситуацию кризиса идентичности историка, его разделение между давно
усвоенным и обычным, новым, но еще не четко понятным. «Словом, – заключает Н. Яковенко, –
речь идет о конфликтах между гражданскими чувствами историка и современным академическим
вызовом, который подталкивает его к деконструкции национального исторического нарратива и
дистанцирования от текущих политических потребностей» [24, 23].
К настоящему времени выпущено огромное количество учебников по истории – и для школ,
и для вузов. Н. Яковенко последовательно придерживается этой позиции. Что учебник истории
должен отличаться от исследовательской науки. Она даже разработала модель такого учебника,
важнейшими параметрами которого являются: а) социокультурный облик общества, в котором
живет молодой человек, б) «очеловечиванию истории», в) открытость к Другому и к целому миру
за рамками собственной общности г) привитие навыков самостоятельного критического мышления,
которое превращает человека из «потребителя» готовой информации в Homo Disputator'a [ 25].
Свое видение состояния отечественной исторической науки представил и известный историк
Г. Касьянов. В обобщенном виде это видение он изложил в статье ««национализация» истории:
нормативная историография, канон и их соперники (Украина 1990-х)», параграфы, которые
озаглавлены следующим образом: а) С коммунистов – в националисты: идеологический контекст.
б) «Свой к своему о своем»: интеллектуальный контекст.
в) Канон: основные параметры.
г) «Бои за историю».
д) Вместо выводов: привет фон Хаген [26].
В рамках Второго международного конгресса украинистов (Львов, 1993) был проведен
«круглый стол», где, собственно, впервые столкнулись мнения сторонников нормативной
историографии, построенной на позитивистской схеме конца XIX – начала ХХ века, с одной
стороны, а с другой, тех, кто выступил против этой схемы, кто пытается, отмечает Г. Косьянов,
«преодолеть однобокость и одномерность национальной истории. Начались «бои за историю»
(крылатая фраза Л. Февра) между приверженцами канона и теми, кто хотел или ревизовать его, или
по крайней мере осовременить» [26, 67]. Иными словами, эти «бои» идут между
«традиционалистами» и «ревизионистами». Первый шаг в этих «сражениях» уже сделан, считает
Г. Касьянов: «От «национализации» истории начинается осознанный переход к ее разнообразию –
методологической, тематической, потолочной. И в этом смысле есть основания надеяться на
лучшее» [26, 73].
Так активно проявляет себя в этих «боях за историю» и Л. Зашкильняк. Выступая за «переход
к ее разнообразию», он считает, что «методологический подход к прошлому, основанный на
стереотипах без учета разнообразия и разнохарактерности человеческих общества, а также
многообразии мировоззрений проявляется научным анахронизмом» [27, 13].
Интересные мысли высказал Л. Зашкильняк о монографии двух ведущих украинских
историков – Н. Яковенко и Я. Грицака. Первая стремится представить «историю людей», а не
только этнических или социальных общества, не историю политики, а историю повседневной
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жизни в тех или иных временных и пространственных измерениях. У второго отправные
методологические установки прочие: он выступает как сторонник модернистской историографии,
отдавая предпочтения социологическому подходу, рассчитанном на изменения прежде всего в
общественном сознании людей.
Л. Зашкильняк считает, что указанные выше попытки известных историков отойти от канона
определяют возможные пути, «на которых украинская историография может преодолеть
зависимость от прошлых парадигм и создать качественно новый научный продукт, близкий к
историческим реалиям прошлого» [27, 14].
Осуществляя в своих исторических исследованиях свой социологический подход, Я. Грицак
следует таким теоретико-методологическим установкам: а) рассматривая различные сюжеты
современного развития Украины, необходимо обращать больше внимания на те явления и события,
имеющие длительную перспективу, устойчивое развитие, а не на какие-то кратковременные
драматические эпизоды, б) обращение к своему прошлому, отмечает этот глубокий историк, имеет
определенный терапевтический эффект: «С одной стороны, это прошлое, то есть история,
показывает, что значительная часть наших проблем, унаследованная нами от этого своего
прошлого, а потому, как запущенную хроническую болезнь, ее невозможно выложить за один день.
С другой стороны, наша собственная история дает нам и надежду: накладывая на нас
многочисленные структурные ограничения, она вместе с тем оставляет нам свободу выбора» [28,
7], в) поскольку историческая память мифологическая, то ее функционирования зависит не столько
от того, что мы помним, сколько от того, что мы забываем, а, точнее, от того, что мы стремимся
забыть. Я. Грицак, в связи с этим, приводит слова известного французского историка Е. Ренана из
его известной Сорбонской лекции «Что такое нация?»: «Забывчивость, а я, наверное, сказал бы:
неправильное понимание истории, является основой формирования нации» [29, 63].
Я. Грицак высказал одну интересную мысль, которая имеет важное значение в исследовании
проблем украинского социума, а именно: «Каждый крупный регион Украины имеет собственный
набор исторических мифов, которые остро конфликтуют с тем, во что верят и что помнят жители
других территорий» [28, 68]. Г. Побережный считает, что «различия между украинскими регионами
сформировались исторически. Границы этих регионов соответственно обозначены, и каждый из
них имеет свои определенные социальные, культурные и политические традиции» [30, 6].
Авторы статьи «Плавильный бассейн донецкой идентичности» прямо заявляют: «Сегодня мы
имеем две Украины: одну, ориентированную на европейские ценности, другую – на другие
ценности; по сути, имеем две социокультурные парадигмы». И делается такой вывод:
«Конвергенция в ближайшем будущем маловероятна, сотрудничество проблематично» [31, 5].
Появились и другие публикации, доказывающие существование этих двух Украин.
Очевидно, нужны глубокие исследования, посвященные этой проблеме, интенсивной
политизации, которая подвергается в наши дни, и идеологизации. Дело в том, что через территорию
Украины проходит «цивилизационный разлом» между Востоком и западом [32], что может быть
как-то использовано недобросовестными авторами в политических целях.
Различные аспекты теории истории поднимают в своих работах и другие украинские
историки, хотя и не так часто, так, А. Удод отмечает, что теория истории тесно связана именно с
философией истории, ибо последняя исследует как сам исторический процесс (онтология), так и
природу его познания (эпистемология) [33, 55]. В своей монографии «История в зеркале
аксиологии» этот автор справедливо отмечает, что «каждый народ, каждое поколение той или иной
нации имеет естественное право на свой собственный взгляд на историю, свое прошлое, на свое
представление об истории человечества в целом» [34, 220].
Мнение, высказанное А. Удод, совершенно правильное. Другое дело, как на практике
внедряется в жизнь это «право на свой собственный взгляд». После распада СССР каждая бывшая
советская республика занялась приведением в порядок своей национальной истории. Этой работой
занялись, как уже говорилось, и у нас в Украине. Суть этой работы достаточно подробно изложена
в статье академика П. Толочко «Принуждение к единомыслию» [35].
Свое видение этой работы определил и А. Удод, который отмечает: «Исследователи все
активнее обращаются к просмотру, переписыванию прошлого. Общество с пониманием восприняло
истинность утверждения, что каждое поколение людей имеет право смотреть на прошлое своего
народа собственными глазами, с позиций сегодняшнего дня» [36, 221].
Как пример того, как следует «смотреть на прошлое своего народа, с позиции сегодняшнего
дня», А. Удод приводит выступление А. Нотариуса на Всеукраинской конференции в Ивано-
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Франковске на тему: «Украинская повстанческая армия – феномен национальной истории» (2002 г.)
А. Реент решительно сказал: «Если почти одновременно в Москве и Варшаве звучат не
уважительные оценки УПА, а также допускаются брутально-унизительные выражения, то это дает
нам основание считать, что речь здесь идет о вмешательстве во внутренние дела Украины» [37,
222].
В 2005 г. вышел сборник статей А. Нотариуса под названием «Перечитывая написанное».
Н. Яковенко, правда, с иронией восприняла этот сборник, назвав оценку ее автором современного
состояния украинской исторической науки такой, что «бодро шагает «путем развития»« [37, 221].
«И все же, – считает А. Удод, – такая способность к переписыванию прошлого свидетельствует о
разработке новой методологии исследований, а также о востребованности новых соответствующих
знаний об обществе» [36, 221].
Целый ряд авторов требует решительного подхода к переписыванию нашей истории. Среди
них и А. Однороженко, недавно защитил докторскую диссертацию. Он считает, что «необходимо
тотальное переосмысление большинства ключевых проблем украинской истории», что нужно
«личное мужество в процессе борьбы с академическим официозом», что «нашими предками
являются те, кто имел с нами общую кровь, кто передал нам свою генетику», что «именно
этнический принцип должен доминировать в определении, какие лица, социальные группы,
исторические события и явления относятся к украинской истории, которые – условно, а какие вовсе
к ней не относятся», что «вне рамок украинской истории оказываются целые эпохи и регионы:
Холмская, Перемышльский, Брестская и другие земли средневековой Руси, завоевание казаками
Сибири и Кавказа, история Дона и Кубани, Украинское колонизация евразийский черноземов и
т.п.» [38, 58].
Примечательным оказался и вывод, сделанный автором этой статьи, отражает настроения
какой-то части людей нашего гражданского общества, формируется. А. Однороженко утверждает
следующее: «Если внимательно вглядеться в зеркало нашей истории, то мы увидим степного
рыцаря» с бритой головой и длинной шевелюрой», который стоит на рыночной площади взятого
штурмом города «В загрязненных дегтем шароварах и с нагайкой в мускулистых руках» среди
отрубленных голов чужеземцев» [38, 61]. Обычно каждый исследователь имеет право видеть в
истории то, что он хотел бы увидеть, исходя из своего мировоззрения и политических пристрастий,
которых он придерживается. А. Однороженко не является в этом исключением.
Таким образом, сегодня наша отечественная историческая наука находится в очень
ответственной стадии своего развития. С одной стороны, еще многое нас связывает с советским
прошлым, также не до конца разработана методика его изучения и определения его места в
украинской истории, еще крепкие позиции тех, кто устроился на принципах нормативной
историографии; нередки еще и выступления тех, кого продолжают охватывать лжепатриотические
идеи о нашем прошлом, с другой стороны, набирают силу и возможности те историки, которые
свободны от всего того, о чем шла речь выше, и готовы развивать нашу отечественную
историческую науку на базе всего передового и современного, что отложилось в теории и
методологии мировой историографии.
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SUMMARY
The present work summaries the points of view of nowadays Ukrainian historians, studies how their
works influence society. Here also touched the ways of development of history in Ukraine and the problem
of it rewriting due to the political and social needs. The opinions of the scientists that mentioned in the present article varies widely and has different conclusions.
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А. Л. СОКУЛЬСЬКИЙ
ПРОБЛЕМА УВІЧНЕННЯ ПАМ’ЯТІ КОЗАЦТВА
(ДО 95-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ П.Т. ТРОНЬКА)

У вересні цього року виповнюється 45 років від прийняття нині вже пріснопам’ятної постанови «Про увічнення пам’ятних місць, зв’язаних з історією запорізького козацтва» [1, 131]. Якби
цей історико-культурний проект вдалося реалізувати, стан української культури, самосвідомість
українців були б іншими, орієнтованими на власні цінності, пріоритети, на демократичний розвиток
і громадянську злагоду.
Не відбулося.
Українській мрії знову, як і в попередні століття і тисячоліття, не судилося.
Минає 45-тиріччя від її прийняття на державному рівні, а наслідки виявилися гротескними,
безбарвними. Однак, погляньмо на передумови, що відбулися на початку п’ятдесятих років у постсталінській імперії. Історіографія процесів і подій тоді визначалася домінуванням у сфері суспільного життя історико-філософських мотивів, що диктувалися змінами у внутрішньополітичному курсі країни.
М. Хрущов намагався спиратися на підтримку українських партійних органів, що відразу відбивалося в середовищі українського суспільства. Лідери української парторганізації добре розуміли
спраглу душу народу за духовними й історичними народними традиціями, які рішуче «викорінювалися» зі свідомості українців у десятиліття сталінських репресій і весь повоєнний період діяльності
КП(б)У, що перетворився на відвертого носія російського шовінізму, звеличуючи все російське.
Кремлівська ідеологія культивувала і нищила українську культуру, поширювалася русифікація
школярів, студентів повоєнних поколінь. М. Хрущова підтримував перший секретар ЦК КПУ
О.І. Кириченко (1953–1957), це сприяло деяким позитивістським змінам у національній політиці
республіки. Кардинальні реформи в різних галузях виробництва, удосконалення й упорядкування
партійних і державних органів, переорієнтація роботи партійних і громадських організацій, розвиток освіти і культури партійно-державною бюрократією сприймалися вороже. Активним провідником політики М. Хрущова в Україні став М. Підгорний, який очолив республіканську парторганізацію з грудня 1957 до липня 1963 р. Сучасна історіографія керівництво і постаті М. Підгорного і
П. Шелеста оцінює як провідників Москви [2, 237].
Проте, це були різні характери, носії різних спрямувань і морально-психологічних цінностей.
Тодішні керівники республіки не раз публічно висловлювались на захист української мови і культури, хоча ЦК КПРС продовжував здійснювати «викорінення» українства: ліквідовувалась українська мова, а натомість набирала обертів цілеспрямована русифікація України. Це і породило форму
масового протесту серед національно орієнтованої частини суспільства, яка спрямовувала його на
захист демократії, духовних цінностей народу, української матеріальної культури. Відлуння політичного курсу в країні виразно позначилося й на історичній науці, яка була орієнтована на єдиний
сенс історичного розвитку – будівництво соціалізму. Для науки встановлювалися партноменклатурою об’єктивні закономірності, що визначали хід історії, у якому воля, енергія, дії мали матеріалізуватись до модерністського розуміння класової природи суспільства. Суб’єктивні моменти дослідника не бралися до уваги. Основні висновки і трактування були заздалегідь відомі. Такий значний
період в історії України, як доба українського козацтва, визнавався лише в контексті класової боротьби, селянсько-козацьких повстань кінця ХV – початку 30-х рр. ХVІІ ст., а єдиним народним героєм дозволялось вважати тільки Б. Хмельницького, та й то тому, що жив думкою про приєднання (а
не возз’єднання – прим. наша) з Росією. А щоб не вийти за межі, що визначалися тезами ЦК КПРС
з приводу відзначання 300-річчя возз’єднання України з Росією, у яких домінантно звучала ленінська теза про спільність розвитку російського й українського народів «… и по язику, и по истории»
[3, 74]. Історія козацтва розпочиналася не з надр Київської Русі, а з Визвольної війни 1620–1647 рр.
зазначалося у першому томі видання «Воссоединения Украины с Россией», виданого АН СРСР у
Москві в 1953 р. Відзначення 300-річчя возз’єднання України з Росією готувалося і управлялося з
парткабінетів, теорія «возз’єднання» готувалася за планами інститутів історії, умовно кажучи, найбільшим досягненням козакознавства було те, що Запорозька Січ (безіменна – прим. наша) визнавалася «християнською козацькою республікою» [4, 154].
В офіційній історіографії описуваних часів фундатори історії України розглядалися як націоналістично-буржуазні прислужники, до цієї когорти, у першу чергу, були зараховані В. Антонович,
В. Багалій, Д. Бантиш-Каменський, О. Гермейзе, М. Грушевський, М. Дашкевич, М. Довнар-
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Запольський, Д. Дорошенко, О. Єфименко, В. Іконников, І. Крип’якевич, М. Костомаров,
О. Лазаревський, М. Максимович, М. Маркевич, І. Огієнко (митрополит Іларіон), О. Оглоблін,
Н. Полонська-Василенко, А. Скальковський, Д. Яворницький… Такою була ситуація в середині 60х рр. ХХ ст. Однак такі представники системи, як П. Шелест, А. Скаба, П. Тронько, деякі керівники
областей, як в Запорізькій В. Мокроус, В. Хорунжий, М. Киценко, які мали вольовий стрижень духовності, дбали про збереження та розвиток національних традицій, історичної свідомості народу,
засвідчила прийнята в ті часи постанова про увічнення козацтва. Фактично, у свідомих українців
вона мала ефект грандіозного вибуху.
«Як відомо, – пише академік П. Тронько, – в період тоталітарного режиму, та й у подальші
роки, козацька тематика була фактично вилучена з кола досліджень учених-істориків, майже зникла
з планів наукових видань, з книжкових, журнальних і газетних сторінок. В Україні не вивчалися і
не увічнювалися (крім подій, пов’язаних з возз’єднанням України з Росією) пам’ятні місця української козаччини» [5]. У серпні 1965 р. П. Тронько, тоді заступник Голови Уряду України, разом з
колишнім секретарем ЦК КП України А. Скабою та заступником голови Запорізького облвиконкому М. Киценком підготували для керівництва і відстояли в довгих коридорах ідею про необхідність увічнення пам’яті запорозького козацтва. Після вислуховування доповіді П. Тронька на Президії ЦК КПУ не поспішали висловлювати власну думку, очікуючи реакції першого секретаря ЦК
КПУ П. Шелеста. Його думка і визначила хід обговорення поставленого питання. П. Шелест висловив надію, що внаслідок проведення великої й цілеспрямованої роботи на острові Хортиця буде
створений великий Меморіал, гідний славного історичного минулого українського народу [6, 12].
Підкреслимо, що до цього часу номер постанови президії ЦК КПУ від 3.08.1965 р. не подається у
всіх довідникових виданнях (?). Через місяць ця постанова була продубльована Радою Міністрів
УРСР від 18.09.1965 р., № 911, де зазначалося:
1. оголосити території острова Велика Хортиця в м. Запоріжжя державним історикокультурним заповідником.
2. закласти і впорядкувати на території заповідника тематичний садово-декоративний парк історії Запорозького козацтва.
3. виконкому Запорізької обласної Ради депутатів трудящих встановити в натурі межі державного історико-культурного заповідника на острові Велика Хортиця [7].
Історичний проект, прийнятий в середині 60-х, став своєрідним виявом уваги й прагнень
української інтелігенції, спрямованої на збереження, розвиток національної культури і суспільної
свідомості. Українська політична і культурна еліта, зокрема активність членів щойно створеного
спільними зусиллями й очоленого П. Троньком Товариства охорони пам’яток історії і культури та
схвальна підтримка проекту патріотичною громадськістю в більшості областей України, зазначимо,
не в роки незалежності, а в умовах союзного тоталітаризму дозволили продекларувати намір повернутись до найвищих національних цінностей народу. Запорізького керівника обласного рівня
М.П. Киценка місцеве парткерівництво області звільнило з роботи і відсторонило зі сфери ідеології,
оголосивши його попередню роботу аполітичною, звинуватило в українському буржуазному націоналізмі. Врешті-решт, за прямою вказівкою секретаря по ідеології ЦК КПРС Суслова, козацька програма була дискредитована, музей козацтва перепрофільовано на музей історії Запоріжжя, а головну скульптурну домінанту Хортицького заповідника «Козаки на чатах» планувалось замінити монументом «Дружба народів СРСР». За всі роки української незалежності не відбулося адаптації
української культури до нових історичних, політичних та економічних умов, що виникали в умовах
ринку. Програма увічнення українського козацтва на о. Хортиця та в інших історичних і пам’ятних
місцях України була замінена надуманим відзначенням 500-річчя виникнення козацтва, де відправною хронологією стали віртуальні дати, на зразок 1500-річного ювілею матері городів руських Києва. А далі пішло по накатаному, аж до останніх президентських виборів. Схоже, що українська
культура досі не виробила системи захисту від експансії російської культури заради збереження
самої себе [8, 296].
Події, що відбувалися після помаранчевої революції та й усіх інших «національних» виборів з
2004 по 2010 рр. засвідчують той же російський культурний експансіонізм, який завжди складав
найбільшу загрозу для України, і врешті-решт, для країн Східної Європи. Показові візити президентів України на о. Хортицю ніскільки не вплинули ні на зміст, ні на форму роботи козацького заповідника. Причини провалу державного історико-культурного проекту відчув у свій час
П.Ю. Шелест, який занотував 14.05.1970 р. свої думки: «Рассматривал вопросы, связанные с
созданием этнографического музея Украины, а также мемориал в честь Запорожской Сечи на
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острове Хортица. Все это крайне нужно для истории нашего народа, для поколения, для воспитания
патриотических чувств. Очень плохо, что некоторые украинцы не знают истории своего народа и не
хотят делать ничего по увековечиванию культуры, быта и борьбы своего народа. А судьба
украинского народа очень сложная, трудная, интересная, героическая, страдальческая и вместе с
тем счастливая. Пройдут поколения, и может, все сотрется из памяти, не останется следов».
Почему мы интересуемся античным миром, миром культур Востока, Африки. А мир своего
народа предаем забвенно. Это могут делать тупые люди, предатели своего народа, не помнящие
родства, кровности своего собственного народа. Таким «представителем» является Щербицкий, да
недалек от него и Ватченко. Подобные люди и власти опасны для своего собственного народа» [9].
Сказане 45 років назад у всій свої повноті справедливо і до сьогоднішнього дня. Не та влада, не ті її
виконавці. Причини однак багатопланові. «Україномовна» загроза існує поряд з українською культурою, не маючи, здавалося б, з нею нічого спільного. Тобто, це культура, в якій українською мовою пропагуються духовні пріоритети російського шовінізму. Прикладом його доробку є гротескні
форми відроджуваного козацтва у східних та південних регіонах країни. Воно як за формою, та і за
змістом ніяк не відповідає історичній козацькій культурі й традиціям. Це «козацтво» обирає своїми
уподобаннями російський суржик, горілку, лампаси, погони, самопальні ордени, медалі тощо. Тут
уже не залишається простору для багатовікової історії запорозького козацтва, духу й національних
рис, способу життя і поведінки. До них аналіз козацької культури не доходить, тому й не засвідчує,
що найвизначнішим внеском козацтва в українську культуру є формування духовного стрижня
українського життя, його ментальності. Іншими словами, якщо Рим дав світові право, Англія – парламентську демократію, Франція – культуру і республіканський націоналізм, сучасні США – НТП і
масову культуру, то Україна доби козацтва дала взірець аристократизму духу взамін аристократизму походження. Пріоритет духовності, а не пріоритет по крові дозволив в 1710 році створити взірець демократичної конституції. Якраз ці цінності намагаються підмінити російська культурна експансія, всіляко сприяючи ідеологічному спотворенню національної культурі і на Сході, і на Півдні,
і на Хортиці, всюди, де живе ще український погляд на світ.
Створюється такий простір, в якому Запоріжжя і Львів, Донецьк і Тернопіль знаходяться у
двох ворогуючих державах, а не в одній країні – Україні. Роздвоєння особистості на державному
рівні призводить до існування двох протилежних цивілізацій, які шизофренічно виключають одна
одну. Про українське цивілізаційне протистояння сьогодні не говорить тільки лінивий, правда, крім
представників влади і правлячого олігархату [10, 8]. Лише за перші місяці олігархічної влади в Запоріжжі встановили Сталіну пам’ятник, а в Донецьку «позбавили» Шухевича і Бандеру звання Героїв України. У відповідь у Львові, Тернополі, Івано-Франківську присвоїли їм звання Почесних
громадян цих міст. Після президентських виборів 2004 і 2010 рр. до західного регіону долучились
Чернігівська, Сумська, Полтавська області, які схоже відчули смак євразійської цивілізації, до якої
відноситься російська. Отже, на нашу думку, цивілізаційний розкол України має не релігійну причину, а духовно-світоглядні ознаки, при помітному впливові перших. Проте, і в Росії, і в Україні є
чимало мусульман і радянських атеїстів, але засобами війни громадянські орієнтири вирішуються
лише в Росії.
М. Грушевський першим розколом східного слов’янського етноареалу вважав взяття Києва «в
месяце марте в двенадцатый день в среду второй недели поста. И грабили они два дня весь город. И
не было помилования никому и ниоткуда: церкви горели, христиан убивали, а других вязали,
женщин вели в плен, силой разлучали с мужчинами, дети рыдали на матерей своих.
И взяли они множество добра, и церкви оголили, и колокола поснимали… и все святыни
были забраны. Подожжен погаными был даже монастырь Печерской святой Богородицы, но Бог
молитвами святой Богородицы оберег его от такой беды» [11, 295]. Літописна цитата оповідає не
про монголо-татарське нашестя, це розповідь її про тотальний грабунок і руйнацію Києва в 1169 р.,
і то були не східні кочовики, а війська Великого князя Володимирського Андрія Боголюбського та
його декількох князів сусідів. В природі Рюриковичів конфлікти, впритул до вбивств, були звичною
справою. Інновація Андрія Боголюбського таїлась у тім, що він не бажав оволодіти Києвом, він
прагнув знищити Київ. Грушевський цей феномен пояснює швидким зростанням ВолодимирСуздальського князівства. Боголюбський створював своє князівство з самого початку як автократичну державу, початок майбутнього російського абсолютизму і деспотизму [12, 110]. Якщо прийняти
версію Грушевського, пише М. Ничога, то руйнування Києва Великим князем Андрієм Боголюбським можна рахувати першою ознакою цивілізаційного конфлікту між західним і євразійським регіонами України-Руси [13, 8].
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В часи козацькі на українському пограниччі зіткнулися інтереси кількох феодальних державних утворень: Османська Порта, її васал Кримський ханат, Литва, Польща, Молдова, Трансільванія
і Московія. З 1686 року, всього 6 років по смерті Кошового Івана Сірка, Січ вже була під двійним
протекторатом двох далеко не дружніх держав: Речі Посполитої і Московії. Найкомпетентніший
дипломат королівського двору Габсбургів Зикмунд Герберштайн (Herbersten) в праці
«Moscoviticarum commentarii»(1549) описує повноваження московського государя: «Местью,
которую он имеет над своими поданными, он далеко превзошел всех монархов мира… Всех
одинаково он угнетает жестоким рабством, так, если он прикажет кому-нибудь быть при дворе его
или идти на войну, или править какое-либо посольство, тот должен выполнять это за свой счет» [14,
21–23]. Можливість використання рабства була вже нормою в суспільстві. Фраза Герберштайна:
«Этот народ находит больше удовольствия в рабстве, нежели в свободе» – підтвердження цьому.
Тавро Герберштайна стало визначенням сутності політичної культури Росії на століття наперед.
В тій же праці Герберштайн пише про Литву. На той час це були землі Білорусії й України
[15]. Варто уваги, що тодішня Литва була переважно православною і закони писались руською мовою (українською – пр. наша), а серед литовсько-руської еліти Герберштайн виділяє князів Костянтина Острожського й Михайла Глинського, тобто корінних волинян, а не литовців. Найважливіший
документ руського права «Литовський устав» в оригіналі 16 ст. був виконаний теж «руською мовою». Слабкість владних структур Литви дивували Герберштайна, а з погляду на справи Московії
магнати Литви „не тільки користуються непомірною свободою і добротою своїх можновладців,
скільки зловживають ними”. Контраст політичних свобод Литви і відвертий деспотизм Московії
буквально шокував західноєвропейського дипломата.
Вищенаведені приклади засвідчили принципову різницю обох політичних культур, яка вже
мала місце в глибокій давнині. З поглибленням великого кордону між європейською й азійською
частиною сусідство не обмежувалося лише з Московії, важливим компонентом відносин були культури Сходу, що наклали політичний вплив на козацьку культуру прикордоння. Нині діючі цивілізаційні кордони склалися в одній державі, про що засвідчує електоральна географія. Як не парадоксально, але ця лінія сьогодні, з невеликими відхиленнями, повторює кордони Речі Посполитої ХVІІ
ст. Звичайно, як свідчать козацькі змагання середини ХVІІ ст., Річ Посполита була не прийнятна
для козацької України. Але то була цивілізація, відмінна від Московської. Західні українці жили під
Росією набагато менше, аніж східняки, які після Переяслова і Полтави повністю втратили автономність. Зрештою це розмежування повторює поширення української мови як рідної, згідно останньому перепису населення. За висновками досліджень КМІС було доведено, що в Україні політичний
вибір будується не на політичних програмах, а на національних почуттях, або їх відсутності. Про
цивілізаційну ідентичність не приходиться говорити, коли мова йде про членство України в ЄС чи
НАТО – більшість російськомовного електорату не сприймає цю можливість на гіпотетичному рівні.
У конфліктах обох цивілізацій на теренах України західної і євразійської можливі декілька
варіантів примирення:
1. Євразійська цивілізація подолає західну.
2. Західна цивілізація подолає євразійську.
3. Зберігається ситуація рівноваги.
4. Кожна з конфліктуючих цивілізацій створює свою державу.
Для встановлення першого варіанту в Україні ще не створений необхідний репресивний апарат. Розвиток по цьому варіанту означатиме:
- репресивне використання МВС, СБУ, прокуратури, судів, податківців;
- репресивна машина спочатку використовуватиметься проти політичних опонентів, а потім
проти журналістів, дисидентів [6].
Політологи вважають, що другий варіант розвитку подій маловірогідний, оскільки російськомовна п’ята колона в Україні не має поки що переваги. З іншого боку, навіть якщо б вона була –
діяти одночасно і жорстоко здається проблематичним. В Україні на період 2005–2009 рр. був ілюзорний шанс покорення областей з населенням євразійської культури. Проте вони не були підвладні
центру, який лише робив вигляд, що він ними управляє [7].
Проте залишається можливість несилового поглинання шляхом поступової культурної асиміляції. Проте за останні 20 років спостерігається все навпаки. Українознавство втрачає одну за одною принципові позиції, і насамперед в духовній сфері.
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Третій варіант, на думку політологів, можна зреалізувати шляхом поділу влади між представниками двох культур («совкової» і національно орієнтованої). Територія країни поділяється на рівне число європейських і євразійських земель, які пропорціонально утворюють федеральний парламент, ділять пости президента й голови уряду. Повноваження і бюджет формується на рівні земель.
Підводні рифи такого федералізму очевидні:
- невідповідність нового суспільного балансу старої політичної конструкції;
- не пропорційна зміна соціальних груп;
- втручання екстремістських елементів з роками приводить ситуацію до дестабілізації, ситуацію виходить з рівноваги і приходить до одного з трьох інших варіантів.
Четвертий варіант кожна з двох цивілізацій розглядає на підсвідомому рівні, вважаючи, що
вона може перемогти іншу і домінувати на всій території. Припустимо, щось подібне відбулося,
скажемо в партії регіонів, враховуючи наявність в її руках всіх необхідних ресурсів. Але таке домінування в будь-якому випадку буде насильницьким. Якщо вибір випаде на збереження насильницького державного утворення, проблематичним постає утворення двох держав, цивілізаційно однорідних, принципово менш конфліктних. Допоки політична ситуація в Україні конструктивно залишається старою, чекати якісних змін, або бодай повернення на ідеологічну орієнтацію 70-х років ХХ
ст. Хортицького меморіального комплексу не приходиться. Запорізька міська влада і її опорна сила
олігархат регіону не збирається на о. Хортиця споруджувати будь-якого „Полум’я козацької слави”.
Все, що зараз робиться – віртуальна „Запорізька Січ”, недолугі хрести, мамаї, кобзарі й інша монументальна біжутерія ніякого відношення до проекту Української мрії 60-х років не мають. Позиційно апарат нинішнього складу НЗ „Хортиця” не готовий світоглядно сприйняти ті новації, які назріли в козакознавстві. По-перше, змінилася хронологія українського козацтва, самоорганізація якого
починалась з середини ХІІ ст.;
- процес утворення був орієнтований на західно-християнську цивілізацію, дарма що проходив у південно-західних степах;
Драматизм української історії полягає в тому, що протягом 1000 років воєнні сутички християнських Заходу і Сходу точились на землях українців, білорусів, балтів, що призвело населення
великого кордону вибрати альтернативу самозбереження й розвитку – українське козацтво;
- Російське козацтво, звичайно споріднене з українським, але донське козацтво своїм корінням орієнтоване на державну ідеологію православно-руську цивілізацію в її Євразійському варіанті.
Цим російське козацтво із зміцненням московського князівства спромоглося завоювати Новгородську Русь у ХVІ ст., України в ХVІІ–ХVІІІ ст. [19]. Без врахування цих положень розв’язання проблеми музейними засобами не дасть очікуваних результатів.
Прикладом некомпетентних підходів до створення стратегії заповідника стало будівництво
мостових переходів через о. Хортиця. За цих умов шестирядна транзитна автотраса приречена гуркотіти через центр міста, а природнє середовище значної площею буде перетворено в потеруху. За
висновками екологічних експертів природнє середовище і довкілля острова Хортиця станом на
2010 рік перебуває в критичному, не відтворювальному стані. Відсутність наукової основи, розважальний характер використання острова неодмінно приведе до бутафорного зображення історії. За
великим рахунком, на території острова за останні 20 років не законсервовано і не музеєфіковано
жодного квадратного сантиметра козацького культурного шару (?!). Хортиця є, але з часом стає все
більш виразною складовою контексту. Через безгрунтовне вивчення культурної спадщини козацтва
неможливо усвідомити й оцінити національний характер народу. Правий був Микола Костомаров
своєю відповіддю російському слов’янофілу, Аксакову: „... росіяни помиляються, коли думають,
що знають український народ, вони не підозрівають, що на дні кожного думаючого українця спить
Іван Виговський, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, коли настане слушний час” [20]. Сказане слід
взяти до уваги тим, хто виношує мрію змінити статус НЗ „Хортиця” на національний парк і розпочати комерціалізацію історичними і природніми цінностями легендарного острова.
Стосовно гротескних форм відроджуваних козацьких традицій в Україні, то це також наслідок змагань двох протилежних світів, про які велася мова вище. Розмови про орієнтацію на Схід,
Росію, СНД взагалі абсурдні, оскільки справжній Схід уже перейшов або інтенсивно переходить до
ринкової економіки і парламентаризму (Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Китай та ін.).
Відродження козацьких традицій в Україні, схоже, йтиме українським шляхом, орієнтованим
на Захід і Схід – оскільки немає альтернативи розвитку України в незалежну, суверенну державу
між континентами Європи і Азії, але європейського зразка.
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SUMMARY
The fortieth anniversary of the Decree of the Ukrainian authorities concerning the Perpetuation of
the Zaporozhyan Cossackdom was celebrated in the September of 2010 (15.09.1965).
The Decree was performed partially because of the political confrontations in the centre and patriotic
mood in the republic. Therefore the Cossack Historical and Cultural Memorial has never been founded on
the Khortytsya island.

Ю. А. ДОБРОЛЮБСЬКА
МЕТОДОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ МИНУЛОГО СОЦІУМУ
ОЧИМА ІСТОРИЧНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
Історичній антропології присвячено багато досліджень історіографів та істориків історичної
науки. Однак до сьогодні історична антропологія як нова методологія дослідження минулого майже
не притягала уваги філософів історії. Актуальність уваги до історичної антропології як різновиду
сучасної філософії історії витікає також з того факту, що в середовищі професійних істориків існує
розхожа думка, згідно з якою «історики і не відчувають особливої потреби філософії» [10, с. 11]. У
них нібито «своїх турбот вище голови, з яких безперечно головна – встановити, «як усе, власне,
відбувалося насправді»« [8, с. 169]. Зовсім не заперечуючи первинної значущості цього фундаментального науково-дослідного завдання, відмітимо, що в теоретичному плані воно багате наслідками
однобічності, бо на усіх етапах наукової діяльності історика неминуче присутній певний арсенал
когнітивних засобів і методів, та або інша методологія, на яку він свідомо або неусвідомлене спирається. І ця методологія, зрозуміло, вимагає ґрунтовного філософського осмислення. Проте, за рідкісним виключенням, фахівці-історики не схильні концентруватися на осмисленні специфіки свого
ремесла, його методологічних особливостей, «переадресовуючи» ці питання філософам науки. В
результаті виходить, що дві близькі за своєю природою дисципліни – філософія історії і історична
наука – існують майже в ізоляції одна від одної: з одного боку, це фахівці-історики, які розроблюють свою конкретну проблематику; з іншої – філософи історії, які займаються осмисленням методологічних і світоглядних питань історичного пізнання.
У такій інтелектуальній ситуації необхідно, на наш погляд, критично проаналізувати і осмислити провідні тенденції сучасної філософії історії, систематизувати круг нових проблем, які перед
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нею виникли, осмислити нові, нетривіальні способи конструювання історії і відношення до історичних джерел.
В одному з ранніх програмних маніфестів історичної антропології – нарисі, написаному Андре Бюргьєром і опублікованому в 1978 р. в енциклопедичному довіднику «Нова історична наука»,
автор стверджує, що завдяки школі «Анналів» історична антропологія не народилася уперше, а лише відродилася: передвісниками цього напряму А. Бюргьєр вважає напівзабутого нині історика кінця XVIII ст. Леграна д'Оссі, який задумав багатотомну «Історію приватного життя французів» (вийшли лише три томи «Історії харчування»), а пізніше – Жюля Мішле, що різко виділявся на тлі сучасної йому позитивістської історіографії [12, с. 37-61]. Далі автор переходить безпосередньо до
школи «Анналів», на чому, власне, нарис становлення історичної антропології, згідно думці Бюргьєра, і закінчується. Примітно, що у своєму нарисі А. Бюргьєр жодного разу не покинув меж рідної
Франції. Тим часом історична антропологія виникла і в інших країнах (Великобританії, Німеччині,
США, Росії): чи слідує це приписати міжнародному впливу школи «Анналів» або там у цього напряму знайшлися свої батьки-засновники? Так, англійський історик Пітер Берк в одній зі своїх статей пропонує декілька інший список попередників історичної антропології: Ф. Ніцше, А. Варбург,
Ф. Корнфорд, М. Блок [14]. Московський дослідник А. Л. Топорков пише про передумови історикоантропологічного підходу в російській науці середини XIX ст., маючи на увазі праці Ф. Буслаєва,
А. Потебні, А. Веселовського і інших учених того часу [9]. В кожній країні ми можемо знайти цілу
плеяду дослідників, чиї ідеї виявляються тепер співзвучними новому напряму. Питання в іншому:
чи не затушовується таким чином новизна обговорюваного напряму? Адже ні Ж. Мішле, ні Ф. Ніцше, ні Ф. Буслаєв не використовували терміну «історична антропологія», але і не належали до якогось одного, загального для них всіх, наукового руху або напряму. «Попередниками» їх оголошують сучасні учені, обґрунтовуючи у такий спосіб свої сьогоднішні дослідницькі інтереси і позиції,
«укорінюючи» їх в науковій традиції.
Повертаючись до згаданої вище статті А. Бюргьєра, варто відмітити, що автор, шукаючи
предків історичної антропології і виводячи її генеалогію з XVIII ст., мимоволі затуляє від уваги той
факт, що саме в його статті «історична антропологія» як особлива дисципліна уперше з'явилася на
сторінках авторитетного енциклопедичного видання. У тритомнику «Вивчати історію», який вийшов у 1974 р., такої рубрики ще не було. Звичайно, рубрика або назва не створює напрям, але їх
поява свідчить про наукове визнання. Тому якщо нас цікавлять причини успіху нового напряму, що
завоював визнання в багатьох країнах в період після другої світової війни, слід перенести питання в
іншу площину: які тенденції в розвитку світової науки відбилися в «антропологізації» історії? Які
умови і обставини цьому сприяли?
У розвитку історичної науки упродовж останніх ста років можна помітити певну циклічність.
До кінця XIX ст. у світовій історіографії панував позитивізм; переважаючою формою писання історії була розповідь про великі події і великих людей; у центрі уваги знаходилася держава і її правителі – головувала політична історія. У перші десятиліття нового XX століття К. Лампрехт в Німеччині, Л. Февр і М. Блок у Франції, Л. Немір і Р. Тоуні в Англії вели боротьбу з прибічниками старої,
подієвої, «ранкеанської» історії. До 1950-х років перемогла «нова історія»: історія структур, а не
подій, історія економічна і соціальна, історія «великої тривалості». Великого поширення в післявоєнні десятиліття набули кількісні, математичні методи (кліометрія). І ось, коли вже здавалося, що
нова парадигма міцно затвердилася у світовій історичній науці, стали лунати голоси про те, що історія, вивчаючи «маси», втратила із виду реальну, живу людину, стала анонімною і знеособленою.
За свідченням медієвіста Ж. Дюбі, у 1960-і роки французькі історики, розчарувавшись «в можливостях економічної історії» (а, точніше, в економічному детермінізмі) звернулися до вивчення
історії ментальностей, контури якої були намічені в роботах Л. Февра і М. Блока. Тоді ж вони зацікавилися досягненнями соціальної антропології, що здобула широку популярність завдяки працям
К. Леві-Строса і кинула історикам «формений виклик». Крім того, деколонізація привела до того,
що французькі етнологи, повернувшись з Африки на батьківщину, перенесли свої методи на вивчення традиційної, селянської культури: виникла «етнологія Франції», яка істотно вплинула на
тематику і підходи нового покоління французьких істориків [6, с. 48-59].
Зміна пріоритетів в науці привела до того, що вже з початку 1970-х років історики заговорили
про «повернення події» і політичної історії в проблематику досліджень [6, с.49], а з кінця 1980-х
років «модним» знову став жанр наукової біографії: унікальне і індивідуальне в історії знову притягнуло до себе підвищену увагу дослідників. Але, зрозуміло, говорити про повне повернення до канонів столітньої давності не доводиться: і біографії, і політична, подієва історія «повернулися» в

38

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2011

науку оновленими – у тому числі, завдяки дії історичної антропології, що перетворила багато традиційних жанрів писання історії.
У цій перспективі історична антропологія постає як закономірна стадія в тривалій еволюції
нашої науки: фаза «антропологізації» припала на той момент, коли історіографічний «маятник» почав поворотний рух від аналізу «нерухомих» структур до вивчення мотивів і стратегій поведінки
людей.
Важливий також і міждисциплінарний аспект – діалог істориків з представниками соціальних
наук, передусім антропології. Але цей діалог історії і соціальних наук невірно уявляти собі у вигляді причинно-наслідкового зв'язку: історична антропологія виникла не в результаті контактів і запозичень з суміжних дисциплін, а внаслідок внутрішньої потреби в оновленні методики і проблематики, яку історична наука відчувала в післявоєнні десятиліття; знайомство з досягненнями соціальних
наук виявилося одним із засобів цього оновлення, засобом, до якого різні історики прибігали порізному і знаходили йому різне застосування.
Міждисциплінарність не була такою вже новиною у 1950-60-х роках: звернення до досвіду
суміжних дисциплін практикували ще окремі дослідники кінця XIX ст.; до цього ж наполегливо
закликали засновники школи «Анналів» в 1930-і роки. Різниця, проте, полягає в масштабі такого
міждисциплінарного діалогу і у виборі самих дисциплін-партнерів. До середини XX століття міждисциплінарний підхід застосовували лише окремі видатні історики-ентузіасти, в післявоєнний же
період цей підхід набуває масового поширення, поступово стає нормою серйозного історичного
дослідження. Крім того, якщо в першій половині століття історики надихалися головним чином
прикладом географії, соціології, економіки, психології, то в 1960-80-х роках пріоритет в цих міждисциплінарних контактах все більше віддається антропології, демографії і лінгвістиці. Діалог з антропологами допоміг історикам істотно розширити проблематику своїх досліджень, включивши в
неї такі теми, як відношення людей минулого до життя і смерті, хвороб, вікових періодів (дитинство, молодість, старість); народна релігійність; взаємодія різних рівнів культури (інтелектуалів і
«простаків»); свята і будні; ритуали, церемонії тощо [6, с. 53]. Читання етнологічної літератури
пропонувало також історикам нові пояснювальні моделі, нові можливості інтерпретації джерел. В
той же час міждисциплінарний підхід, окрім безперечних придбань, приніс історикам і нові втрати.
До обговорення цих питань ми звернемося детальніше в ході подальшого викладу; тут же обмежимося констатацією одного з найважливіших наслідків ознайомлення істориків з роботами етнологів:
«зустріч» історії і антропології (яка не випадково припала на епоху світової деколонізації) сприяла
звільненню першої з цих наук від європоцентризму, від уявлень про універсальність, що зберігалися з часів просвітників, і однолінійність руху людства по шляху прогресу. Натомість поступово затверджується нова парадигма, що визнає альтернативність в історії, множинність форм, в яких протікають найважливіші процеси в різних точках земної кулі. Історична антропологія стала одним з
таких напрямів, що підкреслюють важливість різноманіття і регіональних відмінностей на противагу занадто узагальненим схемам.
Усе вищесказане є лише преамбулою, покликаною помістити історичну антропологію в загальний філософсько-історичний контекст, у рамках якого він тільки і може бути осмислений. Тепер
необхідно конкретизувати наведені вище тези, зосередивши увагу на особливостях становлення
історичної антропології як методології вивчення минулого соціуму.
За відправну точку можна прийняти статтю Жака Ле Гоффа «Історик і людина повсякденності», перевидану в збірці «За інше середньовіччя» [7]. У цій програмній статті автор констатує передусім, що в наші дні історія і етнологія знову зближуються після більш ніж двовікової «розлуки»
(«батько історії» Геродот, помічає Ле Гофф, був і «батьком етнології»; шляхи обох наукових дисциплін надовго розійшлися лише в епоху Просвітництва, коли об'єктом вивчення істориків стали
вважатися лише «цивілізовані» народи, що йдуть шляхом прогресу; вивчення ж «варварських»
племен стало з XIX ст. спеціальністю етнологів). Зараз оновлена історія має тенденцію стати «етнологічною» історією. Що ж за допомогою цього етнологічного погляду може відкрити історик у своїй області дослідження?
По-перше, вважає Ле Гофф, етнологія міняє хронологічну перспективу історії, радикально
усуваючи з неї подію, або, швидше, пропонуючи історію, що складається з подій, які постійно повторюються: календарних свят і церемоній. Часи історії вимагають диференціації, і особлива увага
має бути приділена сфері тривалої протяжності (la longue durée), майже нерухомому часу, про який
писав Фернан Бродель. У своєму зверненні до повсякденності історична етнологія природним чи-
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ном веде до вивчення ментальностей, які розглядаються як те, що менше всього міняється в ході
історичної еволюції.
Етнологія, далі, допомагає історикові краще зрозуміти певні соціальні структури (сімейні,
споріднені, статеві, вікові тощо), які в так званих «історичних» суспільствах з'являються в нечіткому, розмитому виді. Етнологічна історія означає також переоцінку магічних, харизматичних елементів у минулому і сьогоденні (слідує посилання на роботу М. Блока про королів-чудотворців і праці
його послідовників). Крім того, під етнологічною точкою зору на перший план виходить історія
повсякденності. Далі Ле Гофф намічає цілу програму вивчення історії техніки, історії тіла, історії
одягу, житла … Нарешті, етнологія сприяє таким тенденціям в історичній науці, як поширення
компаративістського і ретроспективного методу, а також позбавлення від європоцентристської точки зору.
В той же час, співпраця історії з етнологією має свої межі, підкреслює Ле Гофф, і просте перенесення етнологічного підходу в історію таїть в собі відомі труднощі і небезпеки. Це стосується
як термінології, так і необхідності, позбавляючись під впливом етнології від ілюзій лінійного і постійного прогресу, зберегти увагу до проблем змін, еволюції.
Програма розвитку історичної антропології, намічена Ле Гоффом, дуже близька до тієї, яку
виклав у своїй статті в енциклопедії «Нова історична наука» його колега по редакції журналу «Аннали» Андре Бюргьєр. Детально зупинившись на питанні про «попередників» історичної антропології (коректність подібного підходу вже обговорювалася нами вище), А. Бюргьєр переходить до
характеристики цього напряму: на його думку, історичну антропологію можна було б визначити як
історію звичок – фізичних (включаючи жести), харчових, емоційних, ментальних. «Втім, – помічає
автор, – яка ж звичка не є ментальною?» Проте Бюргьєр не хоче давати закінченого визначення обговорюваному напряму, вважаючи, що історична антропологія швидше відповідає нинішньому моменту історичної науки, чим якому-небудь її сектору. «У історичної антропології немає власної території (domaine propre), – стверджує він і перераховує далі ряд сфер успішного застосування нового підходу: історія харчування, історія тіла (включаючи історію хвороб, сексуальної поведінки, гігієни), історія сім'ї. Проте найбільш плідними на сьогодні, констатує автор, являються історикоантропологічні дослідження у сфері вивчення ментальностей.
Своє розуміння історичної антропології А. Бюргьєр уточнив в статті, написаній для «Словника історичних наук». «Історія поведінки і звичок», – так визначив він «поле», займане історичною
антропологією, і пояснив: історія звичок – на відміну від подієвої історії, тобто історія того, що повторюється (жестів, обрядів, думок); «але і історія поведінки – на відміну від історії інституцій і
історії [прийняття] рішень» [13]. Детально охарактеризувавши напрями історико-антропологічних
досліджень (біологічна антропологія, економічна, соціальна тощо), Бюргьєр закінчує статтю декілька несподіваною фразою: «Те, що ми сьогодні називаємо історичною антропологією, – можливо,
ніщо інше, як реалізація програми, наміченої Марком Блоком для історії ментальностей» [13, с. 54].
Тут, природно, виникає питання: як співвідносяться між собою названі напрями – історична
антропологія і історія ментальностей? Чи не являється перша лише продовженням і розвитком другої, але під новою назвою?
Деякі дослідники, що пильно стежили за еволюцією школи «Анналів», схильні були вважати,
що йдеться про один і той же напрям. Такої думки, наприклад, дотримувалися німецькі історики В.
Лепенієс, М. Ербе та інші, які підкреслювали, що головним завданням історичної антропології є
вивчення менталітету. У тому ж дусі висловлювалися провідні російські медієвісти А. Я. Гуревич і
М. А. Барг. На розумінні А. Я. Гуревичем предмета і завдань історичної антропології слід зупинитися особливо.
Творчість А. Я. Гуревича явно співзвучна традиції школи «Анналів», для популяризації досягнень якої Арон Якович зробив дуже багато. Його еволюція як ученого, за власним визнанням Гуревича, мала ту ж спрямованість, що і у його французьких колег: від аграрної і соціальної історії –
до історії ментальностей і культури. Дослідник видав цілу серію книг, що сприяли проясненню багатьох аспектів середньовічної картини світу: сприйняття часу і простору, ставлення до життя і
смерті, до праці, бідності і багатства, до людської особистості [3, 4]. «Картина світу» в концепції
А. Я. Гуревича – центральна категорія історії ментальностей, – дисципліни, яка, на думку цього видатного дослідника, робить можливим синтез соціальної історії і історії культури, створює ситуацію діалогу дослідника з людьми минулих епох [4].
Саме А. Я. Гуревич познайомив радянську наукову громадськість з терміном «історична антропологія». Проте при цьому зміст нового методологічного напрямку, його предмет в інтерпрета-

40

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2011

ції Гуревича залишилися колишніми – історія ментальностей. У статті «Історична наука і історична
антропологія» А. Я. Гуревич писав: «Одне з головних завдань історичної антропології і полягає у
відтворенні картин світу, властивих різним епохам і культурним традиціям». [3, с. 57]. У іншій
статті на ту ж тему однією з цілей нового напряму називалося «вивчення соціальної поведінки людей» і «людського індивіда... у рамках соціуму»; проте тут же А. Я. Гуревич підкреслював, що поведінка людей детермінується не лише об'єктивною реальністю, але й «у величезній мірі» – їх суб'єктивним сприйняттям світу, тобто знову-таки ментальністю. Наданий далі перелік тем історикоантропологічних досліджень по суті нічим не відрізняється від списку «основних уявлень людей»,
що служать предметом вивчення історії ментальностей, який той же автор приводить в інший своїй
роботі. І надалі А. Я. Гуревич зберіг колишній погляд на співвідношення цих двох напрямів: в узагальнюючій книзі про школу «Анналів» він написав про «переростання» історії ментальностей в
історичну антропологію, «націлену на реконструкцію картин світу» [4, с. 293].
При такому трактуванні виходить, що сталася лише зміна назви. І потрібно визнати, що самі
історики-анналісти, як виявляється з процитованих вище статей Ж. Ле Гоффа і А. Бюргьєра, дали
привід для подібних інтерпретацій, не намагаючись якось розмежувати два. Тим цікавіше відповідь
Ж. Ле Гоффа на питання, задане йому А. Я. Гуревичем в інтерв'ю в грудні 1991 року: чи є якийсь
внутрішній сенс в заміні «історії ментальностей» поняттям «історична антропологія», або ці поняття взаємозамінні? Ле Гофф відповів з усією певністю: «Історія ментальностей і історична антропологія ніколи не змішувалися. Вони склалися майже одночасно, але відповідали різним цілям і об'єктам. Історична антропологія є загальною глобальною концепцією історії. Вона обіймає усі досягнення «Нової історичної науки», об'єднуючи вивчення менталітету, матеріального життя, повсякденності навколо поняття антропології. Вона охоплює усі нові області дослідження, такі, як вивчення тіла, жестів, усного слова, ритуалу, символіки і тому подібне. Ментальність же обмежена
сферою автоматичних форм свідомості і поведінки» [4, с. 297].
Категоричне затвердження Ж. Ле Гоффа про те, що «історія ментальностей і історична антропологія ніколи не змішувалися», представляється нам далеко не безперечним: якраз навпаки, в працях істориків школи «Анналів», починаючи з її засновників – Февра і Блока – і закінчуючи самим
Жаком Ле Гоффом можна знайти чимало прикладів змішення (чи, точніше, нечіткого розподілу)
цих двох напрямів. Проте наведене судження одного з лідерів «Нової історичної науки» характеризує певну тенденцію, що проявилася на початку 1990-х років, – тенденцію до обмеження сфери історії ментальностей. Можливо, не усі колеги Ж. Ле Гоффа згодні з ним в тому, що ментальність –
лише частина проблематики історичної антропології, але свого роду розчарування в евристичних
можливостях цього терміну (і пов'язаного з ним напряму досліджень) відчули багато істориків.
З часів Л. Февра і до останніх десятиліть категорія ментальностей розумілася виключно широко: в неї включалися і «колективні уявлення», і емоції (наприклад, книга Ж. Делюмо про страх:
[5]), і сприйняття навколишнього світу, і уява; при цьому ментальність зазвичай ототожнювалася із
стереотипами свідомості, з «колективним несвідомим» (Арієс) чи з не повністю усвідомленим, невідрефлектованим (Гуревич). В середині 1970-х років, як вже говорилося, К. Гінзбург виступив з
серйозною критикою теорії ментальностей, справедливо вказавши на приниження нею раціональності простих людей і на однорідно-безкласовий характер цієї категорії. У 1980-ті роки критиків
стало значно більше: зокрема, П. Берк звернув увагу на статичність і штучну гомогенність масової
свідомості в зображенні істориків ментальності [14]. Алан Буро, піддавши критиці психологічну
версію історії ментальностей, запропонував «обмежену» концепцію їх вивчення [11].
Таким чином, розмежування історії ментальностей і історичної антропології відбулося не згідно логіко-семантичним критеріям, а стало віддзеркаленням впливу ідей деконструкції, постмодерністської критики та сучасних тенденцій до глобалізації та націоналізації. Також можливо зв'язати
ці тенденції з посиленням індивідуалізуючого підходу в історичній науці, з відмовою від переважної уваги до детермінант (до яких, безумовно, відноситься і теорія ментальностей); про ці тенденції
вже йшла мова на початку цієї книги.
Повертаючись до розбіжностей між А. Я. Гуревичем і його французькими колегами з питання
про співвідношення історії ментальностей і історичної антропології, необхідно підкреслити, що ці
розбіжності все ж знаходяться у рамках одного напряму, і їх не варто перебільшувати. Подібно до
Ле Гоффа і Бюргьєра, А. Я. Гуревич розуміє історичну антропологію широко – по суті як програму
оновлення усієї методології історичної науки. Розділяє він і інтерес своїх французьких колег до часу «великої тривалості»: адже саме до цієї категорії часу належать «картини світу», реконструкцію
яких, як ми вже знаємо, А. Я. Гуревич вважає головним завданням історичної антропології.
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З істотно іншим трактуванням цього наукового напряму ми зустрічаємося в книзі Пітера Берка «Історична антропологія Італії початку нового часу». У першій главі своєї роботи автор роз'яснює, що розуміється під «історичною антропологією». Цей термін, відмічає він, увійшов до вживання протягом останніх десятиліть ХХ століття і використовується стосовно робіт К. Гінзбурга,
Е. Леруа Ладюрі, К. Томаса і деяких інших авторів. Не намагаючись переоцінити єдність і цілісність цього напряму, П. Берк проте вважає, що, незважаючи на різноманітність дослідницької практики, термін «історична антропологія» описує певний підхід до історії. На його думку, цей підхід
відрізняють такі характерні риси. По-перше, історична антропологія – на відміну від багатьох робіт
по соціальній історії, зайнятих описом загальних тенденцій на підставі кількісних даних, – навмисно якісна і фокусує увагу на особливих випадках. По-друге, автори історико-антропологічних досліджень обирають предметом свого вивчення не долі мільйонів людей, а малі співтовариства (на
зразок села Монтайю, описаного Леруа Ладюрі). Така «мікроскопічність» потрібна для надання дослідженню більшої глибини, більшої барвистості і життєвості. По-третє, замість каузальних пояснень на основі довготривалих тенденцій – пояснень, які сучасники не зрозуміли б, і тенденцій, про
існування яких вони не підозрювали, – історики-антропологи удаються до того, що відомий етнолог
К. Гірц назвав «щільним, насиченим описом» (thick description) [1], тобто, пояснює Берк, до «інтерпретації соціальної взаємодії в цьому суспільстві в термінах норм і категорій самого цього суспільства». По-четверте, історики антропологічного напряму приділяють велику увагу символізму повсякденного життя: буденним ритуалам, рутині, манері одягатися, їсти, спілкуватися один з одним,
жестам тощо. Нарешті, по-п'яте, теоретичні витоки: якщо соціальна історія надихається (прямо або
побічно) теоріями Маркса і Вебера, то для істориків-антропологів їх велика традиція йде від Еміля
Дюркгейма і Арнольда ван Геннепа до Марселя Мосса і далі до таких сучасних фігур, як Кліфорд
Гірц, Віктор Тернер і П’єр Бурдьє [14].
Перед нами явно інша, філософськи-обґрунтована точка зору: характерно, що питання про
співвідношення історичної антропології і історії ментальностей тут навіть не виникає («ментальність» взагалі нечасто згадується на сторінках книги Берка). Проте виявляється дуже актуальною
інша проблема – про співвідношення мікро- і макропідходів в історичному дослідженні: Берк підкреслює, що в його наміри зовсім не входить відкидати макроскопічний підхід: обидва названі підходи взаємодоповнюють один одного; термін «історична антропологія» в заголовку лише вказує на
те, що проблеми, які обговорюються в книзі і лежать на стику традиційної «соціальної» і «культурної» історії, легше «піддаються» мікроскопічному підходу.
Отже, можна констатувати наявність щонайменше двох трактувань або двох програм історичної антропології в сучасній науці. Одне трактування пов'язане з традицією школи «Анналів»
(включаючи не лише французьких істориків, але й їх однодумців в інших країнах); для неї характерно бачити в історичній антропології «нову історичну науку» в цілому, а сам її предмет представляти у вигляді дуже стійких, існуючих в тривалій часовій протяжності структур повсякденності. Інший варіант розуміння історичної антропології представлений Пітером Берком; до нього близькі
також італійські прибічники мікроісторії (К. Гінзбург, Дж. Леві), деякі американські (Н. З. Девіс) і
німецькі (Х. Медик) дослідники. У цій версії історична антропологія з'являється лише як один з напрямів соціальної (соціокультурної) історії, а як інструмент дослідження наполегливо рекомендується «соціальний мікроскоп».
Можна, проте, спробувати виділити ряд рис, властивих історичній антропології в обох її трактуваннях – можливо саме так ми наблизимося до суті, смислового ядра філософії історії наукового
напряму.
Передусім, прибічники цього напряму одностайні в тому, що стосується міждисциплінарного
характеру історичної антропології, плідної взаємодії її з соціальними науками, в першу чергу – етнологією. Усі вони, далі, бачать важливе завдання історичної антропології у відкритті інакості минулих епох, несхожості їх одна на одну і на наш час. Образ іншого – тема, однаково близька і етнологам, і історикам антропологічного напряму. За словами Кліфорда Гірца, американського етнолога, чиї роботи особливо часто цитуються істориками, «завдання етнографії полягає насправді в
створенні (разом з мистецтвом і історією) таких описів, які дозволяли б перенастроювати нашу увагу». І далі він продовжує: «Формування уявлень про відмінності (мається на увазі не винахід нових,
а виявлення реальних відмінностей) залишається наукою, якої ми усі потребуємо» [2, с. 288-290].
Нарешті, історична антропологія, на загальну думку вчених різних країн, має свою специфіку у
сфері проблематики: особливу увагу історики цього напряму приділяють символіці повсякденного
життя, манері поведінки, звичкам, жестам, ритуалам і церемоніям.
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SUMMARY
During her philosophical analysis there is revealed the essence of anthropological methodology of
research of historical processes. There is carried out the estimation of methods of conceptual analysis of
history by the modern representatives of historical anthropology, it is outlined their role and place in the
system of philosophical knowledge.
Э. ДЖАФАРОВА
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ
СРЕДНЕВЕКОВЫХ ГОРОДОВ ШИРВАНА
Оборонительные сооружения средневековых городов Азербайджана IX-XIII веков в зависимости от условий строительства были многообразны, но в основном их делят на две группы – фортификационные системы городов и феодальные замки. Оборонительные сооружения возводились
только в стратегически и тактически важных пунктах страны, при этом использовался рельеф местности. Крепостные стены городов сохранились плохо, и основаны на сведениях письменных источников. Фортификационные системы средневековых городов Ширвана имели много общего, но вместе с тем каждая из них имела свои, присущие только ей специфические особенности, обуславливаемые ролью города в экономике страны, рельефом местности, стратегическим положением в оборонительной структуре государства (6, с. 144).
Особенностью городской фортификации этого периода является укрупнение крепостных
стен, а также возведение круглых башен, вместо прежних квадратных, что было связано с появлением новых видов осадной техники. Кроме башен, стены укреплялись контрфорсами – прямоугольными или полукруглыми в плане монолитными укреплениями, примыкающими к стене, как прави-
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ло, изнутри. Существовал также способ укрепления каменных стен металлическими штырями,
вставляемыми в отверстия в камне с последующей заливкой этих отверстий свинцом (18, с. 171).
Все средневековые крепости Азербайджана в эпоху средневековья подразделяются на тактические и стратегические. Тактические крепости представляют собой небольшие по размерам укрепления, призванные обеспечить всестороннюю защиту города-крепости, как правило, они входили в
ее общую систему обороны. Стратегические крепости являлись резиденцией шахов и других правителей, в них хранилась государственная казна.
Отличительной особенностью фортификации средневековых городов не только Ширвана, но
и всего Азербайджана является тот факт, что при строительстве новых крепостных стен старые не
разрушались, а служили как бы дополнительным элементом в общей оборонительной системе.
Городские стены средневековых азербайджанских городов, в зависимости от местных материалов, строились из камня, сырцового и обожженного кирпича. Для стен средневековых городов
употребляли сырец, глину, с IX-X веков широко использовали обожженный кирпич.
В городах Ширванской зоны строительство городских стен велось в основном из камня известняка на твердом известковом растворе. Таковы стены средневекового Баку, Шемахи, Дербента
(2, с. 485).
При строительстве городских стен учитывалась и сейсмичность района. Так, стена города
Шемахи через каждые 3,5 м была укреплена каменными контрфорсами (8, с. 41). В систему городских стен входили четырехугольные и полукруглые башни. В стенах Дербента сохранились квадратные и полукруглые башни. Башня городской стены Шемахи также полукруглая.
Башни городских стен размещались с определенными интервалами. На более опасных участках башни расположены чаще. Вершины стен обычно оканчивались зубцами, позволявшими воинам во время сражения и стрельбы наблюдать и укрываться от вражеских стрел. Почти такую же
роль играли и «мазгалы» – щели в стенах (18, с. 181). Наглядным примером такого устройства могут служить сохранившиеся до наших дней крепостные стены Баку, построенные в XII-XV вв. на
территории «Ичери-Шехер».
В комплекс оборонительных сооружений городов входят рвы, снаружи окружавшие городские стены. Рвы заполнялись водой из близко протекавших каналов, речек и рек. В Кабале роль городских рвов заменяли протекающие с обеих сторон города горные реки – Гара-чай, Джоурлы-чай,
которые сливались к югу от города. Искусственный ров был сооружен только с северной стороны
этого города. В Баку часть городского защитного рва заполняли морские воды.
План городских укреплений IX-XIII вв. обычно четырехугольный. Отклонение от четырехугольного плана городских стен отдельных городов связано, главным образом, с рельефом местности.
Археологические раскопки на территории Шемахи выявили остатки сооружений IX-XII вв.,
являющиеся важным материалом для изучения оборонительной мощи города. В качестве строительного материала использовался местный камень. В ходе археологических раскопок в Шемахе на
II участке в центральной части города на глубине 2 м была обнаружена крепостная стена толщиной
2,5 м. Наружные части поверхности ее сложены из тесаных камней, внутреннее пространство заполнено рваным камнем, скрепленным раствором (песок с примесью извести) (6, с. 401). Продолжение этой стены прослеживалось на территории III участка, на расстоянии 200 м от II участка. По
мнению Г. Джидди, этот участок идентичен предыдущему по толщине и технике строительства.
Фундамент обеих частей стены разрезает слой IX-X вв. Направление обоих участков стены и рельеф позволили установить, что эта стена окружала холм в центре города.
Раскопки показали, что фундамент стены построен в XI веке на культурном слое, относящемся к IX-X вв. В источниках имеются сведения о том, что в XI веке ширваншах Губад вокруг города
«Йезидиййе» построил каменные стены. По определению Е.А.Пахомова, город Шемаха во время
правления династии Мазъядидов назывался «Йезидиййе» (7, с. 401).
Недалеко от места раскопок выявлена башня полуцилиндрической формы диаметром 5,9 м,
построенная из тщательно тесаных камней. При ее обследовании обнаружены шаровидные каменные ядра диаметром около 40 см. Раскопки подтвердили, что домонгольская и послемонгольская
Шемаха находилась на территории современного города.
Археологические раскопки показывают, что в XII веке была построена наружная оборонительная стена, которая охватывала площадь, равную почти 2,4 Га. Остатки этой стены и одной из
башен главных ворот крепости сохранились до настоящего времени. Башня построена из тесаного
камня, имела полуцилиндрическую форму. Диаметр ее достигает 5 м., высота достигала около 8-10
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м. Остатки башен наружной стены в южной части крепости также имеют полуцилиндрическую
форму, но угловая башня в западной части крепости была в плане четырехугольной (8, с. 42).
Археологические данные показывают, что крепостная стена и башня города также были построены заново, причем в более крупных размерах. Наружные части этих стен и башня построены
из тесаных камней на растворе с большим процентом извести. Внутреннее пространство стены заполнено обломками камней, скрепленных раствором на песке, золе и извести. Стена и угловая башня выложены из чистотесанного белого камня с тонким швом. Диаметр башни 7 м, сохранившаяся
ее высота достигает 6 м. Судя по диаметру башни, высота ее была 10-12 м. Для обеспечения прочности крепости к стенке были пристроены на расстоянии около 3,5 м друг от друга четырехугольные в плане контрфорсы в виде огромных прямоугольных столбов размером 2х2 м.
Угловая башня соединена стеной при помощи контрфорса. Столбы и стены имеют цокольную
часть. Выявленные сооружения расположены на высоком холме, и устройство этих контрфорсов
обусловлено рельефом местности. Расположение столбов в некотором отношении напоминает гофрированные крепостные стены Нарынкала в средневековом городище Туркмении Мерве. Как известно, в Мерве крепостные стены выложены из глинобита и гофры, устроены в притык друг к другу. В Шемахе же каменные стены дали возможность установить их на определенном расстоянии
друг от друга.
Археологические материалы показывают, что стена с башней в Шемахе сооружены в XIIIXIV вв. на культурном слое, датируемом XI-XIII вв.
Установлено, что толщина культурного слоя шахристана достигает 5,75 м. Нижний слой
толщиной около 0,75 м содержит материалы VIII-IX вв., в основном обломки неполивной, а также
поливной керамики зеленого цвета. Верхний слой относится к X-XIII вв. и достигает 1,5 м толщины. В этом слое выявлены остатки оборонительных стен, наружные стороны которых облицованы
крупными камнями на известковом растворе. Фундамент их доходит до глубины 3,5 м и разрезает
культурный слой IX-X вв. Толщина стен 2,5 м (10, с. 449).
Защитные укрепления на Апшероне и в Баку являлись продолжением той системы древних
заграждений Ширвана, которые, начиная от Дербента, идут по побережью до самого Баку.
Установление точных границ средневекового Баку осложнено в связи с поздними перестройками и ростом города. Почти вся его территория оказалась под зданиями и асфальтированными
улицами современного города.
Крепость Баку была расположена на берегу залива на невысоком холме, на склонах которого
раскинулся старый город, окруженный с двух сторон суши мощными каменными стенами. Бакинская крепость была построена в XII веке ширваншахом Минучихром III и сохранилась до наших
дней. Стены этой крепости охватили город кольцом. Об этом свидетельствует большой камень, обнаруженный в результате обвала в одной из полубашен северной городской стены с трехстрочной
надписью, являющейся частью не дошедшей до нас целой надписи. Сообщение надписи о построении городской стены Минучихром III в первой половине XII века говорит о больших фортификационных работах, связанных с усилением Ширванского государства (5, с. 142). Вероятно, этой стене предшествовали более ранние стены, возведенные в период образования феодального города;
она неоднократно реставрировалась. Архитектурные памятники Баку и Апшерона по строительному материалу, прекрасной теске местного камня бадамдар из мелкозернистого известняка, белого с
желтоватым оттенком, а также архитектурно-художественному стилю, выраженному в строгой и
лаконичной форме, объединены в «ширвано-апшеронскую» группу памятников (6, с. 49).
В 60-х годах XX века были расчищены фундаменты крепости «Девичья башня» и часть крепостного сооружения, идущего от нее по направлению к берегу моря, с массивными полукруглыми
башнями, соединенными стеной с двумя другими сохранившимися наземными полукруглыми башнями.
Изучение центральной части древнего Баку – цитадели « Ичери – шехер» особенный размах
приобрели в 1970-х годах. Раскопки дали убедительные материалы для выявления на территории
«Ичери шехер» мощных средневековых напластований: на вершине холма они достигают толщины
5- 6м.
Общая дата слоя – IX-XVII вв., он четко делится по археологическому (в основном – керамическому) и нумизматическому материалу на два: верхний, толщиной до 1,5,относится к XIV- XVII
вв., нижний IX-XIII вв. (2, с. 370).
Нижний культурный слой непосредственно лежит на материковой скале. Цоколи стен домов
и остатки других строительных сооружений ставились прямо на нее. Помещения прямоугольные,
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направление их в основном с запада на восток. На отдельных стенах сохранились места оконных
проемов, иногда впоследствии заложенные (5, с. 143).
Архитектура средневекового города Дербента представлена грандиозными оборонительными
сооружениями, которые дают яркое представление об уровне культурного развития города в VIIIXIII вв. Вопрос о строительстве оборонительных сооружений города Дербента долгое время вызывал различные мнения, относящие возникновение города к глубокой древности.
Для хронологии каменных дербентских укреплений большое значение представляют находящиеся на блоках древнейшей кладки пехлевийские надписи. Большая часть надписей, по мнению
исследователей, соответствует 453 г. н.э., времени правления в Иране шаха Иездигерда II (438-457).
Е.А. Пахомов предположил, что строительство Дербента начинается с правления другого шаха Сасанидской династии – Хосрова Ануширвана (531-579 гг.) в правление которого были построены оборонительные сооружения (1, с. 135). Однако археологические раскопки, проведенные в Дербенте на различных участках города, установили, что древнейшее поселение на дербентском холме
возникло еще в бронзовом веке (17, с. 14).
Исследования Дербента свидетельствуют о применении высокой строительной техники, высоком уровне обработки и укладки камня. В XI-XIII вв. применялась кладка из блоков небольших
размеров, и более широко стал применяться жженый кирпич. К периоду XI-XII вв. относятся оборонительные сооружения Дербента, выполненные техникой рустованной кладки. К такому типу
относят башни-выступы на стыке стен цитадели и города (15, с. 133). Они представляли собой и
башни цитадели, и часть городских стен. Их значительная высота около 15-20 м и длина до 12-20 м
позволяла контролировать подходы к цитадели. Цитадель города имела двое ворот, одни из которых (восточные) существовали при Сасанидах, а другие (западные) – появились в средневековый
период. Ворота Дербента не только играли значительную роль в системе обороны города, но и служили архитектурным украшением его стен (17, с. 103). Дербентские ворота сохранились до настоящего времени. Лучше всего сохранились ворота южной стены Орта - капы, находящиеся между
четырехугольными башнями и состоящие из двух пролетов (1, с. 122).
Толщина уцелевших стен Дербента доходит до 4 м, а высота местами достигает 18-20 м, на
некоторых участках стен сохранился зубчатый парапет, и на всем своем протяжении стены разделены более или менее часто расположенными башенными выступами прямоугольной или полукруглой формы, иногда, а в цитадели постоянно, сплошной кладки. В наиболее важных в оборонительном отношении местах башенные выступы расширяются до величины фортов. С внутренней
стороны на стены вели широкие лестницы. Изучение кладок дербентских сооружений показывает,
что они весьма разнородны и относятся к разному времени, так как крепость неоднократно частично перестраивалась и восстанавливалась. Основная кладка выполнена из массивных тесаных блоков, имеющих более метра в длину, около 70 см в ширину и 25-30 см в толщину; блоки уложены
поочередно то широкой стороной (логом), то торцом (тычком) наружу. Из этих блоков выведены
две параллельные стенки, пространство между которыми заполнено рваным камнем (бутом) на извести. Такая кладка прослеживается в основе всех дербентских укреплений. Некоторые участки
стен и башни, сложенные из гладких, хорошо пригнанных блоков, скрепленных раствором с примесью смолы. Есть кладки из блоков неровных и плохо отесанных, кладки из обломков камня (17,
с.100).
Крупное строительство в крепости в XI в. доказывается надписью в воротах Орта-капы и
сходством пристроенной в это время части их со многими другими перестройками и починками в
цитадели и городской стене. Пристроенная часть ворот Орта-капы с тремя разделенными колонками-пролетами с арочным перекрытием свидетельствует о том, что в XI в. Дербент из пограничной
крепости превратился в крупный центр (17, с. 117).
Сведения письменных источников о крепостных стенах средневекового города Шабран весьма противоречивы, поскольку одни опровергают наличие крепостных сооружений, а другие указывают, что они были построены в 983 году ширваншахом Мухаммедом ибн Ахмедом. Археологические раскопки, проведенные в 1985 году на V участке, выявили городские крепостные сооружения
X века (11, с. 83).
Фортификационные сооружения, открытые в Шабране, свидетельствуют о высоком уровне
строительства оборонительных сооружений. Ученые установили, что в городище Шабран, в отличие от других, замок был построен позже, чем фортификационные сооружения города. Небольшая
площадь дворика замка была близка к квадрату, он был защищен мощными стенами толщиной не
менее 2 м с глухими полубашнями на их стыке. Башни были расположены строго по сторонам све-
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та, диаметр их достигал 3,5 м при высоте 1,1-1,2 м. Стены и башни замка выложены из обожженного кирпича (24х24х5 см) и крупного речного булыжника. Археологические исследования 80-х годов
XX века выявили северо-восточную часть крепостной стены городища Шабран, с боевыми башнями, выступающими за внешнюю плоскость. Подобное расположение башен, по мнению
В.Керимова, позволяло фланкировать с крепостных стен, а также закреплять стыки стен. Незначительность выступа монолитных полубашен из плоскости прясел не создавала условий для надежной
защиты. Диаметр верхних площадок башен достигал 6,5 м при оставшейся высоте 4,1 м. Сохранившаяся часть стен и башен были выложены местами из крупногабаритных камней и обожженного кирпича (11, с. 84; 15, с. 138-139).
Остатки городских оборонительных сооружений средневековой Кабалы находятся вблизи
селения Чухур-Кабала и занимают довольно обширную возвышенность, ограниченную реками: с
востока – Джоурлучаем, а с запада – Карачаем. С северной стороны город отделяется глубокими
балками и оврагами от равнинной полосы. Территория города разделена искусственным рвом на
две части: северная часть называется Сельбир, южная – Гяур-каласы (13, с. 23). Сельбир, имеющий
форму неправильного пятиугольника с сильно изрезанной восточной стороной, со всех четырех
сторон был окружен крепостными стенами с башнями. В северной стороне имеется вал, местами
проглядывает каменная кладка на известковом растворе. В стене сохранились следы воротного
прохода, фланкируемого круглой башней. Снаружи к воротам подходит старинная дорога в 4 м
шириной и 400 м длиной. Полотно дороги устроено на искусственной насыпи и было выстлано
вертикально поставленными кирпичами. В западной стороне проступают явные следы стен и
башен, сложенных из булыжника на известковом растворе (19, с. 91). Северные оборонительные
стены средневекового городища Габалы были исследованы в 60-х годах XX века археологической
экспедицией под руководством С.М.Казиева. В этот период обследовали одну из башен, построенную из глинобита и сырцового кирпича больших размеров. В ходе раскопок предположили, что
укрепления были построены еще в сасанидскую эпоху (13, с. 25).
Наименее защищенная природой южная часть города – Гяур-кала – обладает наиболее мощной и развитой фортификационной системой. Хорошо сохранившиеся участки крепостных стен и
отдельные башни служат наглядным свидетельством высокого уровня военно-строительного искусства. На этом участке оборонительной системы города башни расставлены значительно чаще,
нежели обычно. Расстояние между ними не превышает 20-25 м, а расстояние между башнями, защищающими городские ворота, – всего 10,5 м, что способствует большей плотности обстрела куртин и значительно повышает оборонную мощь крепостных стен (6, с. 368). Возведенные из прекрасного обжига квадратного кирпича, стены и башни поставлены на фундаментах, сложенных из
хорошо тесаного камня с забутовкой булыгой, кирпичным боем и строительным щебнем (19, с. 92).
В Гяур-каласы наибольший интерес представляет достаточно хорошо сохранившаяся стена с
башнями и воротами, защищающая подступы к городу с южной стороны. Это был уязвимый участок, что отразилось в более частом расположении башен и увеличении толщины стен. Наружные
части фундаментов сложены из крупных, хорошо обтесанных камней, все швы промазаны известковым раствором; остальная кладка фундаментов выполнена забутовкой из булыги, битого кирпича, кирпичного шлака и рваного камня. Забутовка сделана на обильном растворе, в состав которого
входят средняя и мелкая галька, и гравий разной величины. Стены и башни сложены из квадратного, отличного обжига кирпича. Кладка выполнена правильными рядами во всю толщину стен. Диаметр башен в наиболее сохранившихся частях достигает 15 м, толщина стен башен равна 4 м. Башни сохранились в высоту на 9-10 м, стены же до 6 м.
Археологические исследования средневековой Кабалы в 60-80 годы прошлого века позволили пополнить знания о системе оборонительных сооружений. Городские укрепления в основном
построены из речных булыжников на известковом растворе, а также массивных блоков хорошей
тески и квадратных обожженных кирпичей.
На крепостных стенах Сельбира, в юго-западной части, где прослеживались остатки крепостных стен и остатки квадратной в плане башни. Башня возведена из булыжника на известковом растворе. В верхней кладке ее есть обожженный кирпич, вероятно, это след реставрации в более позднее время. Башня облицована четырехугольными плитами мягкого пористого камня. Облицовка
придает башне массивный и в тоже время изящный вид. Верхняя часть башни не сохранилась. (3,
с.498; 19, с. 91).
По мнению Г.М. Ахмедова, средневековые крепостные стены города Кабала не исследованы
в нужной степени и, в особенности, оборонительная система Сельбира (12, с. 61). Следует отме-
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тить, что о существовании крепостной стены Сельбира на юге долгое время было два противоречивых мнения: одни предполагали наличие стены; другие категорически опровергали. Раскопки конца
80-х годов XX века в Сльбире, на VIII-IX участке подтвердили правдивость второй версии. С первого взгляда как-будто городище Сельбир представляет независимую оборонительную систему.
Остатки крепостных стен сохранились только на северо-западной поверхности, восточная часть
крепостной стены полностью смыта рекой Джоурлу чай.
Ров между Сельбиром и крепостью служил части Кала, расположенной в южной части города. Г.М.Ахмедов считал, что до отделения этой части Сельбир и Кала были единой оборонительной
крепостной стеной (12, с. 62).
На крепостных стенах Сельбира, в ходе проведенных раскопок, в северной части обнаружили
одну полукруглую башню, в западной части одну в форме прямоугольника и выявили части стены.
Предположили, что северная стена относится к раннему средневековью, а западная – к античному
периоду. Обнаружение в последующие периоды керамики в западной части Сельбира позволяло
датировать ее периодом средневековья. Крепостная стена и башня здесь построены из пористого
камня, речного булыжника, обожженного кирпича с примесью в растворе песка. Крепостная стена и
башня, обнаруженные на севере, сооружены с примесью соломы и сырцового кирпича.
Археологические исследования и раскопки 1988 года на северных стенах Сельбира (X-XI
участок) дали новые данные о строении крепостных стен и датировке. На обрыве Джоурлучай на
северном разрезе крепостной стены (XI участок) стало ясно, что сначала вырыли ров и засыпали
землей. Высота 2 м, ширина 8-9 м. На ней построена стена из сырцового кирпича. Ширина прослеживается до 4 м, около нее полукруглая башня продолжалась до XI участка (раскопки
С.М.Казиева). Внутри этих крепостных стен обнаружили керамику античного периода, раннего
средневековья (около башни), и остатки посуды средних веков на X участке. Средневековая крепостная стена построена из сырцового кирпича, камня и сырцового камня с примесями кирпича и перемешанным песком, лицевая часть укреплена. Остатки внешней стороны лицевой стены башни
были обнаружены на X участке. В строительстве стены использован тесаный камень с керамикой.
Строение внешней стены и по материалу схоже с западной стеной (VII участок).
Таким образом, строительство оборонительных сооружений играло важную роль не только
для усиления обороноспособности средневековых городов Ширвана, но и всего Азербайджана.
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SUMMARY
The description of building the defense structures of cities of Shirvan in IX-XIII centuries is given in
the article.
In cities Baku, Shemakha, Derbent and Gabala the building city walls was carried out with the stone
limestone on the solid limestone mortar. The defense structures of Azerbayjan IX-XIII centuries were
different in dependence on conditions of building, but mainly they are divided in to two groups fortification systems of cities and feodal castles.
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ІІ РОЗДІЛ

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
О. М. ПРИЙМАК
СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ
Соціальна сфера є важливою підсистемою суспільного життя. Розвиток її відбувається під
впливом економічних, політичних, правових, соціокультурних детермінант. В Російській імперії
доби ринково-капіталістичної трансформації аграрна політика виступала найважливішим чинником
раціоналізації соціальної складової повсякдення сільського населення. Тому аналіз еволюції концепції останньої робить можливим розкриття комплексу актуальних питань соціальної історії селянства кінця ХІХ – початку ХХ століть.
Мета статті полягає в дослідженні соціального аспекту аграрної політики, що отримала реалізації в Російській імперії в період ринково-капіталістичної трансформації.
Досліджувана тема не знайшла широкого розкриття в історичній літературі внаслідок концентрації уваги науковців на економічних, правових та державно-адміністративних наслідках реалізації аграрної політики в Росії визначеного періоду. Окремі її моменти, у вигляді аналізу соціальноправового статусу та соціально-економічної структури селянства, були розкриті в контексті аграрної історії чи історії сільського господарства. Особливе місце, в цьому контексті, займають роботи
А.М. Анфімова, С.М. Дубровського, В.С. Дякіна, П.М. Зирянова, М.А. Якименка, І.Д. Ковальченка,
М.О. Рубача, П.П. Панченка та інших. Втім, питання соціальної рефлексії на зміни в курсі аграрної
політики, еволюції соціальних пріоритетів у розв’язанні селянської проблеми, пошуку державною
елітою нової опори на селі, що мали місце в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ століть, й досі потребують більш глибокого вивчення.
Аграрна політика являє собою складову економічної політики, сферою впливу якої є сільське
господарство, а також пов’язані з ним елементи суспільного життя. Формування її концепції, підбір
складових, координація завдань в ході реалізації, визначення темпів для створення господарськофінансових, соціальних, соціокультурних і політичних умов функціонування в аграрному секторі,
виступають монопольним правом держави. Впровадження її відбувається шляхом впливу, головним
чином, на економічні процеси, через використання форм, принципів і методів, найбільш значущих в
області аграрної економіки. Аграрна політика може бути охарактеризована як упорядкована діяльність держави і санкціонованих нею суспільно-правових інститутів по формуванню економічних,
соціальних, правових і культурних умов життя сільського населення в цілому та селянства зокрема.
Соціальний аспект її, у визначеному контексті, полягає в циклічності динаміки, наявності суспільної рефлексії на імпульси держави, пошуку або створенні останньою на селі таких прошарків, які б
виступали гарантами стабільності.
Наявність визначених моментів в імперській аграрній політиці кінця ХІХ – початку ХХ ст.,
навіть при виникненні обов’язкових для умов ринково-капіталістичної трансформації перманентних передкризових та кризових явищ на селі, дозволяла державі зберігати еволюційний характер
розвитку. Співіснування в ході реалізації аграрної політики як патримоніальних, так і раціональнокапіталістичних важелів було для досліджуваного періоду не еклектичним, а абсолютно закономірним, оскільки підпорядковувалося загальній меті збереження монархічної форми правління. Відповідність сутності означених важелів з очікуваннями та потребами селянства окремого регіону, таким чином, була не лише запорукою соціальної ефективності аграрної політики, а й додавала існуючому державному організму запасу міцності. Тому дослідження якості реалізації імперської аграрної політики в період ринково-капіталістичної трансформації крізь соціальну призму, а саме за
допомогою аналізу її хвиль соціально-економічної динаміки, суспільної рефлексії та заходів щодо
розширення опори на селі є абсолютно логічним. Тому вважаємо необхідним зупинитись на викладенні декількох загальних теоретичних положень, розуміння яких дозволяє більш чітко визначити
межі соціального в реалізації аграрної політики на території Російської держави в досліджуваний
період.
Повний цикл у спіралевидній моделі соціально-економічного розвитку в країнах, що стали на
шлях ринково-капіталістичної трансформації й мали у ХVІІІ – на початку ХХ ст. домінуючий агра-
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рний сектор, відбувався приблизно протягом 45-50-ти років [8, 124]. Для Російської імперії одним із
багатьох відправних моментів, в цьому контексті, виступали селянська реформа 1861 р. та початок
у 1906 р. Столипінської аграрної реформи. Визначені дати (та прилеглі до них роки) можуть бути
охарактеризовані як біфуркаційні максимуми, між якими знаходяться дві фази – спаду та зростання
уваги до проблем аграрного сектору. Відповідно, біфуркаційним мінімумом логічно вважати 18791881 рр., протягом яких майже не спостерігалося законотворчої, адміністративної активності та суспільної уваги щодо аграрного питання.
Кожна з окреслених фаз мала специфічні риси. Хоча детальний аналіз детермінант останніх
буде проведено нижче, в цій частині статті вважаємо за необхідне перерахувати їх головні складові.
Протягом першої фази спостерігалося зменшення урядової та суспільної уваги до аграрного
питання. У масовій свідомості цього відтинку часу укорінилася думка про вирішення його результатами реформи 1861 року – дворянство підтвердило свій статус соціальної опори на селі та станову привілею на володіння землею; остаточної інституціоналізації отримала сільська община, члени
якої до виплати викупних платежів знаходилися у положенні тимчасових поселян; у вищих колах
російської бюрократії на першій фазі вважалося, що селянське господарство має виключно натуральний характер та не було втягнутим до ринкових відносин. Втім, з середини цієї фази спостерігалося переведення суспільної та урядової уваги до потреб промисловості. Воно тривало до середини
90-х рр. ХІХ ст. й закінчилося «ерою С.Ю. Вітте» [5, 14].
В ході другої фази в Російській імперії спостерігалося зростання уваги до питань подальшого
розвитку аграрного сектору. Воно охарактеризувалося такими чинниками як формування інфраструктури земельної іпотеки, розгортання переселенської політики, відхід держави від підтримки
селянської общини, проведення активної законотворчої роботи щодо регламентації відносин на селі, поземельних переписів тощо. В ході чисельних соціальних експериментів 80-90-х рр. ХІХ ст.
мав місце пошук альтернативних форм організації селянської праці та побуту, що призвело до розповсюдження та інституціоналізації ідей асоціативного та індивідуального господарювання. В урядових колах соціальною опорою на селі стало вважатися не лише дворянство, а й міцне селянство.
При цьому визнання отримали як факт втрати деякою частиною першого економічної самостійності, так і проблема глибокого розшарування другого [1, 69]. Біфукарційним максимумом наприкінці
цієї фази, в цьому контексті, став перший етап (1906-1911 рр.) аграрних перетворень П.А. Столипіна.
Суспільна рефлексія наприкінці першої та протягом всієї другої фаз синхронно відображала
еволюцію соціальної свідомості щодо сутності аграрного питання в Росії досліджуваного періоду.
Внаслідок домінування в державі патримоніальних рис вона являла собою ланцюг послідовних
централізованих, організованих вищою бюрократією та прилеглими колами ліберальної еліти, заходів стосовно визначення громадської думки до тогочасного або прогнозованого курсу аграрної
політики. Обговорення останнього в місцевих повітових та губернських комітетах, до складу яких
входили представники переважної більшості прошарків та станів, мало на меті також формування
суспільної думки [12, 26]. Підкреслимо, при цьому, що саме протягом другої фази у суспільній думці щодо аграрного питання відбулася зміна у співвідношенні патримоніальності та раціоналізму.
Схильність до останнього виступала не лише у зв’язку з ринково-капіталістичною трансформацією
економічної системи Росії, а й внаслідок необхідності збереження еволюційного характеру розвитку державності.
На зламі 70-80-х рр. ХІХ ст. у суспільній свідомості формується теза про недостатню якість
вирішення аграрної проблеми попередніх реформ. Хоча валідність дворянського землеволодіння та
общинного устрою селянства залишалися на той момент ще недоторканими постулатами, вже в роботі комісій П.О. Валуєва та В.К. Плеве чітко простежується бажання інтенсифікації сільського господарства. Членами останніх, хоча й у загальному вигляді, були визначені як необхідні заходи щодо організації аграрної позики, хлібної торгівлі, вдосконалення транспортної інфраструктури та
підвищення агрокультури [2, 348-349]. Дуже схожим було ставлення до визначеного питання й серед членів Вільного економічного товариства та Московського Імператорського товариства сільського господарства, які виступали з пропозиціями популяризації поліпродуктивності господарювання на землі. Серед громадськості не викликала сумніву теза про взаємозв'язок промислового та аграрного розвитку, про можливість підвищення рівня останнього за умов прогресу всіх інших галузей економіки. Цей період часу став переломним і для свідомості бюрократичної еліти, де, внаслідок фінансових та організаційних труднощів, отримала значного розвитку ідея прямого втручання
держави в аграрний сектор [5, 33].
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Чітка перевага цілераціональності над патерналізмом в суспільній рефлексії щодо аграрного
питання стала простежуватись з другої половини 80-х років ХІХ століття. Інтелектуальна атмосфера того часу стала базисом для його теоретичної та ідеологічної сегментації на дві складові – дворянську та селянську. При цьому, внаслідок збереження становості в державі, саме останнє отримало найбільшої уваги [19, 18]. Сутність проблеми, на думку переважної більшості аграрних фахівців
того часу, полягала в низькому рівні сільськогосподарського виробництва та недостатньому розвитку ринкових засад у визначеному секторі економіки. Саме ці факти спричинили кризу державної
податкової системи. Виходячи з цього, зайвим залишком патримоніального устрою на селі була визначена община. Проблема, таким чином, полягала не в абсолютному, а у відносному земельному
голоді. Розв’язання останньої вбачалося не в наданні селянам додаткових земельних наділів, а в
підвищенні капіталізації їх господарств. Обов’язковим моментом, в цьому контексті, повинен був
стати курс на індивідуалізацію й впровадження приватної власності на надільні землі [6, 138]. Але
вихід з общини мав би норму права, а не обов’язку. Відтак, зростання прибутків селянства повинне
було розв’язати аграрне питання та вирішити проблему наповнення державної скарбниці.
Каталізатором раціоналізації суспільної рефлексії стали голод 1891-1892 рр., аграрна криза
кінця ХІХ ст. та загальнодержавні хвилювання на селі 1905-1907 років. Саме в ці півтора десятка
років, за словами Д. Мейсі, в Російській імперії відбулася «революція свідомості» [12, 7], яка стала
одним з головних етапів на фазі зростання актуальності аграрного питання. Визначальною рисою
останнього став перехід дискусій з інтелектуальної та експериментально-господарської площин до
передзаконодавчої та правової. При цьому, селянське питання у визначений період розглядалося
вже не лише як складова аграрного, а й як одне з визначальних у внутрішній політиці, й, відповідно, в існуванні державного устрою. Тому передзаконодавча діяльність була спрямована на пошук та
створення механізмів вільного вибору селянства щодо виходу з общини, об’єднання закріплених у
власність наділів в єдину ділянку хуторського чи відрубного типів, впровадження асоціативних
форм організації, ліквідацію особливого статусу та правової ізоляції сільського населення [11, 21].
Пошуки вирішення селянського питання проходили в межах типових адміністративних процедур того часу. Головну роль у перетворенні наведених вище принципів у вигляд законодавчих
передположень відіграли дві урядові комісії – Особлива нарада про потреби сільськогосподарської
промисловості (С.Ю. Вітте) та Редакційна комісія з питань селянського законодавства МВС
(В.І. Гурко), робота яких припала на 1902-1904 роки [4, 86]. При цьому, якщо місія останньої полягала в розробці попередніх законопроектів та пропаганді їх серед бюрократії, то першої – в популяризації нового курсу аграрної політики серед широких кіл суспільства з можливістю адаптації деяких його положень до місцевих умов. Визначений у змісті законопроектів цих двох комісій напрям
майбутньої аграрної політики був спрямований на індивідуалізацію та інтенсифікацію селянського
господарювання. У певній мірі він мав ознаки експериментальності, але саме його було взято як
концептуальну основу Столипінської аграрної реформи.
Слід також додати, що в роботі комісій С.Ю. Вітте та В.І. Гурко також чітко відбився транзитарний характер суспільної динаміки – валідність та прогресивність раціоналізації селянського
життя доводилася шляхом використання технологій, характерних для клієнтельно-патримоніальної
бюрократії. Тобто, в межах ідеологічної складової діяльності члени комісій неодноразово підкреслювали, що самі селяни усвідомили необхідність перетворень й мали найвірнопідданіші бажання їх
реалізації [10, 74]. Остання теза містила у собі всі ознаки клієнтели. Столичне чиновництво для підтвердження правильності вибору посилалося на думку тих, хто складали тільки три відсотки в повітових комітетах Особливої наради про потреби сільськогосподарської промисловості [4, 64]. Втім,
існуюча між владою та селянством значна соціальна дистанція дозволяла першій формулювати таке
твердження без будь-яких наслідків. Крім того, пропоновані комісіями аграрні перетворення повинні були проводитися «згори», як акт монаршої доброї волі, як засіб відновлення поваги селянства
до влади, як можливість встановлення довіри між ними.
Відтак, інтенсифікація та професіоналізація суспільної рефлексії була невід’ємною складовою розглянутої вище фази зростання уваги до проблем аграрного сектору Росії. Вона цілком синхронізувалася з капіталістично орієнтованим курсом аграрної політики, що розпочався в 80-х рр.
ХІХ ст. й досяг максимуму розвитку у 1906-1914 роках. Останній, в свою чергу, не лише забезпечував спадкоємність всієї внутрішньодержавної політики, а й був спрямований на підтримку суспільної стабільності та пошук відповідаючих часу суб’єктів соціальної опори на селі.
Протягом досліджуваного періоду бачення урядовими колами цієї соціальної опори хоча й
зберігало становий характер, але не було незмінним.
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Реформою 1861 р. розвиток аграрного сектору економіки Російської імперії був спрямований
за прусським варіантом капіталізації, в межах якого кількісно домінуючий стан селянства виступав
у якості робочої сили дворянських маєтностей [7, 96]. До кінця 80-х рр. ХІХ ст. саме помісне дворянство являло собою політичну, економічну та соціальну опору монархії в сільській місцевості.
Тому в урядових колах всі складові аграрної політики, навіть до подій 1917 р., розглядалися через
призму інтересів та потреб останніх. Ставлення до перспектив соціально-економічного розвитку
держави визначалося можливими наслідками цього розвитку для економічних та політичних позицій дворянства [15, 148].
Разом з цим, на початку 1880-х рр. в країні виникли й поширилися ознаки кризи приватновласницького землеволодіння, що ставило під сумнів тотожність інтересів дворянства та держави. Вже
в середині 1890-х рр., в кабінеті С.Ю. Вітте навіть існували думки про необхідність чіткого розмежування між «сільським населенням» та «господарями», між «землеробством» та «землеволодінням». Такий підхід давав можливість його чільнику підкреслювати, що пільги, які надавалися дворянству, витікали з політичних міркувань та мали на меті підтримати неспроможних боржників
Дворянського банку, але не були економічними заходами загальнодержавного значення. Втім, він
не міг і не збирався проводити антидворянську політику. Всі різкі випади С.Ю. Вітте проти розореної частини цього стану, про недоцільність надання підтримки останній з боку держави закінчувалися офіційним запевненням гарантій допомоги таким тимчасово неспроможним власникам маєтностей [5, 21-22]. Навіть створення законопроектів часткової експропріації дворянських земель, що
розроблялися під час аграрних хвилювань 1905-1907 рр. виглядало, в цьому контексті, як тимчасове
явище. Каральні експедиції на селі в деяких регіонах країни, розпуск І та ІІ Дум, посилення політичної позиції октябристів та Об’єднаного дворянства в перші роки перебування П.А. Столипіна на
чолі МВС та уряду стабілізували статус цієї верстви суспільства, як опори царизму у сільській місцевості [14, 19]. Втім, у вигляді останньої Столипінський уряд розглядав вже переважно володарів
великих капіталізованих, товарних маєтностей, а не тих власників депресивних господарств, які
мали дворянське походження.
В той же час, найбільше змін зазнало ставлення імперської управлінської еліти не до дворянства, а до селянства. Протягом 80-90-х рр. ХІХ ст. в бюрократичній свідомості останнє поступово
перетворювалося з дистанційованого об’єкта підданства та оподаткування на найбільш вірогідний
суб’єкт соціальної опори. Але розв’язання селянського питання в межах аграрної політики характеризувалося не впровадженням радикальних заходів, а помірністю – поступовим переходом від патерналістської підтримки общини до поширення на сільське населення норм і цінностей соціальних
інститутів цілераціонального ринково-капіталістичного характеру. Трансформація «зверху» такого
роду, з метою запобігання виникнення соціальної напруги, супроводжувалася цілою низкою стримуючих чинників. Тому вже після вбивства Олександра ІІ, за чверть століття до реформи П.А. Столипіна, уряд почав реалізацію екстенсивної складової аграрної політики. Вона містила у собі чотири компоненти – зменшення податкового тиску, створення умов для виникнення асоціативних
форм селянської самоорганізації без втручання в життя общини, полегшення придбання земель за
допомогою створеного Селянського банку та адміністративне регулювання переселенського руху
на Схід [16, 231].
Додання до екстенсивних заходів інтенсивної складової стало можливим лише після припинення аграрних хвилювань та очолення уряду П.А. Столипіним. В ідеологічній та пропагандистській площині воно синхронізувалося із закликом голови Ради міністрів робити ставку в сільській місцевості на «міцних та тверезих» [18, 88]. В алегоричній формі в змісті цих слів було викладено
стратегічну соціальну мету аграрної та внутрішньої політики в Російській імперії початку ХХ ст.
Вона полягала у створенні на селі багаточисельної соціальної опори монархії, яка б складалася з
заможних та середняцьких, економічно самостійних прошарків селянства, світогляд та господарська поведінка яких базувалися б на принципах ринкової раціональності. Але на тактичному рівні, в
короткочасовій перспективі, завдання полягало в прийнятті та реалізації законопроектів, що були
розроблені в комісіях С.Ю. Вітте та В.І. Гурко, головні принципи яких були покладені в наказі від 9
листопада 1906 року.
Технології розв’язання селянського питання на тактичному рівні після 1906 р. базувалися на
синтезі поширених в той час теоретичних принципах легального марксизму та соціал-дарвінізму.
По-перше, відхід від підтримки общини та впровадження приватної власності на надільні землі
призводили до виникнення багаточисельної маси парцелярних селянських господарств, значна частина яких не була економічно самостійною [6, 21]. У зв’язку з цим не цілком спроможні представ-
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ники цієї верстви мали б шукати раціонального виходу із ситуації – покращувати господарство
шляхом інтенсифікації чи придбання землі, переселятися на Схід із збереженням сільськогосподарського стилю життя, розірвати з минулим та перейти в категорію промислових робітників тощо.
По-друге, потенційно або реально «міцні та тверезі» селяни ставали реальними суб’єктами інституціоналізованого земельного ринку, предметом купівлі-продажу якого були незначні за площею колишні надільні, банківські та казенні ділянки. Концентрація останніх дозволяла переходити до покращеного господарювання на хуторах чи відрубах [20, 15]. Інтереси їх на ринку сільськогосподарської продукції повинні були відстоювати асоціативні організації – сільськогосподарські товариства
та спілки. З часом такі покращенні господарства могли б стати конкурентоздатними по відношенню
до дворянських чи купецьких маєтностей, а їх власники поповнили б лави прихильників існуючого
державного ладу. По-третє, держава, таким чином, стимулювала вертикальну та горизонтальну соціальну мобільність селянства залишаючи, при цьому, за собою статус гаранта «рівного первинного
старту». Шляхом впровадження формальних обмежень на площу концентрованої в одних руках надільної землі, дотримання в перші роки принципу невикористання адміністративного ресурсу в
сфері приватизації та розверстання общинних земель, надання Селянському банку соціальноорієнтованих функцій координації та впорядкування селянської міграції вона формувала механізми
та інституції збереження соціального спокою в сільській місцевості. До того ж, передаючи функції
адміністрування земським начальникам й землевпорядним комісіям, уряд тим самим витісняв із
сфери управління селом місцеве патримоніальне чиновництво. Такий крок зрівнював селянство з
представниками інших станів, які проживали в сільській місцевості в адміністративнопроцесуальній площині. По-четверте, розповсюдження на селі закладів освіти призводило б до підвищення загального культурного рівня населення, його писемності, поширення агротехнічних
знань. Покращення медичного обслуговування знизило б рівень смертності, захворювань, епідемічної ситуації та спонукало б до сприйняття сільськими мешканцями питань власної гігієни та здоров’я. Такі заходи не лише зменшували соціальну дистанцію між владою та селянами, а й могли
наблизити аграрний сектор економіки Росії до західноєвропейського рівня.
Таким чином, визначальна риса соціальної паралелі аграрної політики імперських урядів Росії кінця ХІХ – початку ХХ ст. полягала у поступовому переході від підтримки патримоніальності
та традиціоналізму до інституціоналізації раціонально-капіталістичних принципів. При цьому, урядова законотворча та адміністративна активність в аграрному секторі економіки мала циклічний
характер, що відбилося на хвилях актуалізації дворянського та селянського питань. З 80-х рр. ХІХ
ст. останнє стало першочерговим. Розв’язання його містило як екстенсивну, так і інтенсивну складові, а саме спрямовувалося в бік зростання селянського землеволодіння і землекористування, індивідуалізації господарювання та підтримки асоціативних форм самоорганізації на селі. Цими заходами, в контексті реалізації аграрної політики, імперська бюрократична еліта намагалася розширити пласт соціальної опори в сільській місцевості. Хоча останній, у часовій перспективі, й міг втратити ознаки становості, але з початку ХХ ст. поповнювався переважно за рахунок зростаючих заможного та середняцького прошарків селянства. За таких умов соціальна рефлексія на зміни в курсі
аграрної політики зберігала не лише ознаки становості та професійної приналежності, а й отримала
відмінності на місцевому рівні. Щодо селянства, то вона була більш позитивною та потужною в тих
регіонах, де темпи ринково-капіталістичної трансформації мали більш інтенсивні покажчики.
Розглянутий в публікації аспект є складовою дослідження соціальної історії селянства кінця
ХІХ – початку ХХ століть. Подальше його розкриття можливе в межах аналізу реалізації інтенсивної та екстенсивної складових агарної політики на регіональному рівні, наприклад, на території південноукраїнських губерній.
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SUMMARY
The article contains the analysis of social constituent of agrarian policy in the Russian empire of end
of ХІХ - beginning of ХХ centuries. The special attention an author spares to opening of essence of peasant and nobiliary questions in it. Intercommunication of agrarian policy is investigational with a social recurrence and social reflection. Article say bout the search of new social support the Russian imperial governments on a mud flow.

В. Я. МОСЯКОВ
ДИСКУССИЯ О СОДЕРЖАНИИ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА ПО ИСТОРИИ
Не умаляя ни в коем случае другие предметы, преподаваемые в нашей школе, все же нельзя
не согласиться с тем, что такой предмет, как история, занимает все же особое место в формировании сознания подрастающего поколения. Еще в ХIХ в. Т. Грановский писал: «Даже в настоящем,
далеко не совершенном виде своем, история, более чем всякая другая наука, развивает в нас верное
чувство действительности и ту благородную терпимость, без которой нет истинной оценки людей».
И далее: «Тот не историк, кто не сумел прочесть в изучаемых им летописях и грамотах начертанные в них яркими буквами истины: в самых позорных периодах жизни человечества есть искупительные, видимые нами на расстоянии столетий стороны, и на дне самого грешного перед судом
современников сердца таится одно какое-нибудь лучшее и чистое» [1, с. 332]
Грановский стремился, прежде всего, понять, что же, в конце концов, такое история, хотел
овладеть ее законами, если имеются таковые, осознать, как он говорил в своих знаменитых лекциях, «идеи, связывающие воедино все многообразия фактических данных». Но чтобы дойти до этого,
считал этот российский мыслитель, необходимо заняться философией, чтобы более четко «чувствовать время». Один из старших друзей Грановского, Станкевич, писал ему: «Теперь ты занимаешься
историей, это очень хорошо: люби же ее как поэзию, прежде, нежели ты свяжешь ее с идеей» [2,
с.54].
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Станкевич не случайно связывал историю с поэзией. Известный русский поэт начала ХХ веков В.Брюсов писал:
Над буйных хаосом стихийных сил
Сияла людям Мысль, как свет в эфире.
Исканьем тайн дух человека жил,
Мощь разума распространялась в мире [3, с. 73].
Такой Мыслью была, конечно же, мысль историческая, способная привести, в конечном счете, в порядок этот «хаос стихийных сил». И здесь не лишне, конечно, обратиться к философии. Известный английский философ Р. Коллингвуд отмечал, тем не менее, что «дело историка, а не философа – познание прошлого, как вещи в себе, например, того, что сколько-то лет назад действительно произошли такие-то и такие-то события. Философ же занимается этими событиями не как вещами самими по себе, но как вещами, известными историку, и интересуется не тем, какие события
происходили, когда и где они имели место, но тем им свойствам, которое делает возможным для
историка их познание» [4, с. 6-7].
Конечно, историк занимался не только констатацией того, что « произошли такие-то и такието события», но и их анализом, и их характеристикой. И без философии здесь не обойтись.
В.И.Воловик уместно в этом случае замечает: «Предметом философии истории является не исследование ограниченных определенными пространственно-временными рамками исторических закономерностей, объективных предпосылок и результатов деятельности людей, а выявлением факторов, обуславливающих дальнейшее оптимальное развитие истории» [5, с. 11].
Все это так. Директор Института исторических исследований Львовского национального
университета им. И. Франко. Я. Грицак напоминает нам о тяжком труде историков и их высокой
ответственности перед обществом за то, что они выносят на суд общественности, а это зависит от
их честности и порядочности, а также степени влияния на них тех или иных политических сил.
Грицак замечает: «В тех разнообразных пластах прошлого они (историки – В.М.) пытаются отличить незначительные и краткосрочные факторы от тех, которые воздействуют на более длительную
цель и основательно влияют на современное общество» [6]. Правда, не всем историкам это удается
сделать, но ведь вся история как научная дисциплина работает в этом ключе.
В последнее время развернулась дискуссия по вопросу о том, каким же все-таки должен быть
школьный учебник по истории? Многое нужно продумать, на многие вопросы следует ответить.
Прежде всего, и это вполне очевидно, направленность содержания этого учебника напрямую зависит от положения дел в самой исторической науке. Ч.Касьянов перечислил ряд моментов, характеризующих это положение. Еще в 1993 г., в ходе работы мирового конгресса украинистов развернулась дискуссия между « модернистами» и «примордиалистами» по вопросу о генезисе самой украинской нации. «Модернистов» буквально забросали на этом конгрессе вопросами.
Два года спустя американский историк Марк фон Гачен, поставил перед сообществом такой
провокационный вопрос: «Чи має Україна історію?» И вновь научные споры, выдвижение разного
рода мнений, в том числе и противоположного характера. В 1998 г английский исследователь Эндрю Вильсон опубликовал книгу, в которой украинский национализм был назван «вірою меншості».
Такое утверждение вызвало буквально негодование у определенной части интеллектуалов Украины. А тут еще стали появляться работы, которые также не принимались этой интеллектуальной
средой (монография Д. Вашука о мировоззренческих взглядах М.Грушевского; диссертация
О.Журбы об украинской историографии конца ХІХ века и др.) [7, с. 22].
Одним словом, четко определились два подхода к изучению нашей отечественной истории:
«Один подход, – заключает Ч. Касьянов, – заключается в том, что украинскую историю можно подавать вне каких-либо идеологических конструктов и вне стандартной патриотической риторики
«национальной» историографии. Другой – требует строгого соответствия ее канонам, прежде всего
в тех случаях, когда идет речь о «святом» и «непререкаемом» [7, с. 22], иными словами, о творчестве М.Грушевского.
К параметрам канонической истории следует отнести следующее: телеологичность; эссенциализм; этноцентричность; эксклюзивность; линейность; мифологизм [8, с. 64-65]. Короче говоря,
констатирует другой известный историк, Л. Нагорная, каноническая история плавно перетекает в
«национализированную», по сути дела, в историю коренного этноса [9, с. 6-7]. Ту историю, которую имели в виду И. Франко и деятели «Молодой гвардии» в своем программном документе «Открытом письме к Галицкой молодежи»: Перед украинской интеллигенцией открывается теперь величественная задача – создать из огромной массы украинского народа украинскую нацию, общест-
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венный культурный организм, способный к самостоятельной культурной и политической жизни,
готовый к ассимиляционной работе с другими нациями – откуда бы она ни исходила» [10, с. 32].
Л. Зашкильняк отмечает: «Методологический подход к прошлому, основанный на стереотипах государственной или национальной идеи, без должного учета разнообразности и разнохарактерности человеческих общностей представляется научным анахронизмом» [11, с. 13].
Указанные в статье Г. Касьянова два подхода к изучению нашей отечественной истории четко просматриваются и в позициях авторов многочисленных школьных учебников по истории. Все
же какая идея в учебнике должна быть главенствующей? Один из известных немецких историков,
Г.Гессен, писал: «Жертвовать любовью к истине, интеллектуальной честностью, верностью законам и методам духа во имя каких-то других интересов, пусть то даже это будут интересы родины –
предательство» [12, с. 8].
Действительно, ситуация в данном случае сложилась довольно щекотливая: что для тебя дороже – любовь к истине, к науке или же интересы своего народа, своей страны? В принципе, такое
противопоставление вообще-то является надуманным, искусственным – любовь к Родине, выражение ее интересов. Тем не менее, А.Зайцев пишет: «Дело в том, что не всякая правда истории (то
есть истина – В.М.) способствует формированию национальной гордости, вот почему преподаватель или автор учебника всегда стоят перед выбором, на чем все же следует остановиться, а чем
вынужден поступиться, чтобы не растравить национальные раны, не допустить проявления чувства
какой-то недостаточности и т.п. Подобные вопросы усложняются еще и тем, что и историческую
правду, и национальные интересы каждый понимает по-своему» [13, с. 8]. По-своему, исходя из
уровня профессионализма и степени политической заангажированности.
В октябре 2007 г. образовалась рабочая группа научных работников, которую возглавила
профессор Н. Яковенко. Проанализировав содержание существующих школьных учебников, эта
группа уполномочивалась «предложить содержание базового учебника по истории», который должен был стать фундаментом «для формирования национальной идентичности молодого поколения». Профессор Каменец-Подольского университета В. Степанков пишет, что эта группа и «сформировала в стиле, присущем сторонникам постмодернизма, свои основные теоретические положения и выводы» [13].
В. Степанков, не будучи сторонником этого (постмодернистского) стиля, изучает эти положения и выводы следующим образом:
а) низкий «культурно-профессиональный уровень авторов» уже изданных школьных учебников; считает эта рабочая группа;
б) эти учебники «не соответствуют ни государственному состоянию исторической науки, ни
потребностям общества»;
в) они – учебники – «мифологизируют происхождению исторической науки, ни потребностям
общества;
г) тиражирование учебниками «пессимистического» представления об Украине;
д) «учебники педалируют этноцентрическое видение истории, практически полностью пренебрегая принципами полиэтничности, мультикультурности и поликонфессиональности».
Степанков отмечает, что особенно резким нападкам подверглись со стороны членов этой
группы те аспекты уже изданных учебников, которым, по замыслам доктора физикоматематических наук И. Юхновского, в новом учебнике отводилась бы особенно заметная роль,
поскольку именно они должны были бы содействовать развитию «национальной гордости, национального сознания и патриотизма», а именно: преемственно-украинского народа с разным средневековьем, его государственно-политической жизни и борьбы за независимость и тому подобное
(речь, очевидно, идет о книгах В. Смолия и В. Степанкова «Українська національна революція ХVII
ст. (1648-1676 р.) и «Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет» – В.М.); дискретировались социальные и национально-освободительные выступления населения ХІІ-ХІІІ вв., толковавшиеся как «героизация низменных человеческих инстинктов и действий» и т.п. [13].
Подверг резкой критике В. Степанков и составляющие той концепции, с которой выступили в
конце 2009 года Яковенко и ее единомышленники. Вот суть этой критики:
- десциецизация исторической науки;
- непознаваемость истории («историку никогда не дано познать объективно то, что он изучает»);
- отрицание достоверности исторических знаний и наличия в истории определенных закономерностей;
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- обостренное, если не болезненное, невосприятие достижений украинской историографии,
начиная с М. Грушевского и В. Липинского, и до последних лет;
- абсолютизация методологических принципов исторической антропологии – одного из важных направлений современной зарубежной науки – при полном игнорировании других направлений
и подходов (цивилизационного, культурологического и др.);
- разрушение (деукраинизация) национальной истории путем почти полного исключения из
нее политической составляющей и этногенезиса украинского народа;
- превращение в «священную корову» модернистской теории нации при полном неприятии
примордиалистской парадигмы, признающей факт существования наций в «доновейшие времена»,
включая средневековье « [13].
В свете всего вышесказанного представляет несомненный интерес та полемика, которая состоялась на страницах газеты «Дзеркало тижня» между двумя профессорами Национального университета «Киево-Могилянская академія» – Ю. Мыциком и Н. Яковенко. Так, Мыцик видит главное предназначение школьных учебников в воспитании у молодого поколения чувства гордости,
национального сознания и патриотизма, а для этого необходимо: утверждение положения о непрерывном развитии украинского народа от праукраинцев, которые составляли ядро Андского союза
племен еще в 1V ст. (до н.э.); высветление, прежде всего, истории титульной нации – украинцев,
показ объективной картины тяжелого гнета, которому подвергся народ Украины со стороны иностранных государств; героизация национально-освободительной борьбы украинского народа; прославление его героев от Хмельницкого до воинов УПА [14].
Яковенко в принципе тоже не против того, чтобы у молодежи воспитывать гордость за свою
Отчизну, но не таким путем, как его коллега. Она выдвигает, кроме учебных еще и другие цели обращения к молодежи, а именно: формирование у нее умения мыслить, принимать самостоятельные
решения по тем или иным проблемам; утверждение гуманистических ценностей и пр.
Для достижения этих целей Яковенко считает необходимым: не следовать за одномерной
«правдой», а искать общие ценностные параметры; преодолевать апологию конфликтов, а вместо
этого показывать взаимодействие интересов различных жизненных групп, каждая из которых следует своей логике поведения; не сводить жизнь человека лишь к подчинению государству, а уделять должное внимание также и частному пространству [15, с. 8]. Заметим, перечисленные пожелания носят глубокие психологические и нравственные начала. Следует согласиться с той оценкой,
которую дает этим подходам Б. Павловский: «Один подход (Ю. Мыцика), – отмечает он, – базируется на практично-просветительских началах конца ХІХ – начала ХХ вв. времен М. Грушевского,
что было для тех лет современно оправданным; другой же отвечает современности – духу и ценностям ХХІ века» [16, с. 46-47]. Однако здесь необходимо сделать такую оговорку словами уже цитируемого мною А.Зайцева. Рассмотрев суть первого подхода, он считает, что «патриотическая «интерпретация истории (в духе рассуждений Ю. Мыцика. – В.М.) очень легко может перерасти в национальную мегаломанию и формирование образа врага из соседей и тех граждан, которые не разделяют этой интерпретации» [17, с. 11]. Второй подход является более предпочтительным, ибо он
не замыкается в дебрях «старины далекой», хотя и милой сердцу ветеранам нашей отечественной
исторической науки, а дает выход на просторы мировой исторической науки, те просторы, которые
отвечают требованиям современной методологии и современным методам исследования реальной
действительности.
Развернувшаяся дискуссия о школьном учебнике по истории вскрыла действительное положение дел в нашей отечественной исторической науке, отражением чего и стали те два подхода –
Ю. Мыцика и Н. Яковенко, – о которых говорилось ранее. Г. Касьянов совершенно правильно подметил, что в настоящее время у нас развернулись самые настоящие «бои за историю» между сторонниками двух проектов официального и альтернативного. Правда, Г. Касьянов поясняет, что о
существовании такого деления историков «в действительности никто и нигде не делал и не противопоставлял один проект другому» [8, с. 72].
Официальный проект получил название «Україна крізь віки». О нем Г. Касьянов пишет так:
«Поскольку единой концепции этот проект не имел и не имеет (в принципе, рассматриваемую
мною ранее статью В. Степанкова можно с успехом считать изложением самой сути концепции
этого проекта – В. М.), то целую серию книг авторов этого проекта можно считать как набор очень
разных по интеллектуальному качеству и концептуальной направленности авторских версий разных периодов украинской истории» [8, с. 72].
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Альтернативный проект представлен таким яркими фигурами нашей отечественной истории,
как Н. Яковенко, Я. Грицак, Касьянов, Л. Зашкильняк, и имеет своей целью выйти за пределы ортодоксальной национальной истории и осуществить переход к ее – этой истории – разнообразию: методологическому, тематическому, стилевому. Однако справедливо замечает Л. Зашкильняк: «Попытки выйти за рамки общепринятой схемы, предложенной еще М.Грушевским, наталкиваются на
научную неразработанность многих явлений и событий прошлого, исследование которых требует
новых методологий и методик анализа, скрупулезной работы не одного поколения историков» [18,
с.400].
Закончить же настоящую статью мне хочется словами из нашумевшей публикации американского историка Марка фон Гогена под таким названием: «Чи має Україна історію?»: «Украина
представляет собой пример национальной культуры с чрезвычайно прозрачными границами, и все
же этот самый пример, который, возможно, и отвечает постмодерном политическому развитию, где
до национальные, национальные и межнациональные процессы требуют такого же внимания историков, обществоведов и культурологов, как и процессы, какие ранее изучались только в виде национальных. Отсутствие четко обозначенных границ, взаимнопроникновенность культур, исторически сложившееся многоэтническое общество – это как раз то самое, что может сделать украинскую историю очень «современной сферой исследований» [19, с. 73].
Главное – чтобы современная государственная историческая политика способствовала бы
этому.
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С. І. ПАЧЕВ
ІСТОРИКО-БОЛГАРИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ
НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Пропонована стаття присвячена аналізу історико-болгаристичних досліджень у
регіональному аспекті, а саме – у наукових центрах Запорізької області. Наукові дослідження у
галузі болгаристики були і залишаються актуальними у вітчизняній науці, враховуючи тісні зв'язки
українського та болгарського народів на різних етапах історичного розвитку, а також наявність в
Україні чисельної болгарської діаспори. Серед проблем, які перебувають у полі зору історичної
болгаристики, важливу роль відіграють історіографічні студії.
В останні роки опубліковано низку робіт, присвячених аналізу історико-болгаристичних
досліджень в Україні в окремих регіональних наукових центрах на сучасному етапі. Зокрема,
М. Станчев, С. Страшнюк та В. Салєнков показали давність болгаристичних традицій у
Харківському університеті, зробили загальний огляд досягнень харківських болгаристів протягом
другої половини ХХ ст., а також висвітлили проблематику діяльності харківського Центру
болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова за період з 2005 р. по 2007 р. [1]. У
статті О. Ганчева та О. Прігаріна акцентовано увагу на доробку Одеського наукового товариства
болгаристів за період з 1995 р. по 2005 р. [2]. Огляд болгаристичних студій на Донеччині за
матеріалами круглого столу здійснили О. Ганчев та Я. Комар [3].
У той же час науковий доробок запорізьких болгаристів поки що не став предметом окремого
історіографічного дослідження. Метою даної наукової розвідки є показати місце болгаристичних
студій запорізьких вчених у процесі розвитку української історичної болгаристики на сучасному
етапі. Хронологічні рамки роботи охоплюють період з 1991 р. по 2010 р., тобто з моменту
виникнення незалежної української держави до сучасності.
Наукові студії з болгаристики у Запорізькому краї мають більш ніж столітню традицію.
Одним з основних факторів, що сприяє її розвитку, є наявність в регіоні компактної групи
болгарських поселень і, як наслідок, помітна частка болгар в етнічній палітрі населення області
(болгари посідають третє місце за чисельністю після українців та росіян).
Видатний радянський славіст Н.С. Державін, уродженець с. Преслав Бердянського повіту
Таврійської губернії (нині – Приморський район Запорізької області) почав вивчати історію,
етнографію й діалектологію болгар Приазов'я наприкінці ХІХ в., будучи студентом і збираючи
матеріал під час літніх канікул. Пізніше ці матеріали були використані у його історикоетнографічній праці «Болгарские колонии в России» [4].
У радянський період у Запорізькій області до болгаристики зверталися, переважно,
краєзнавці. Наприклад, В.Г. Фоменко популяризував матеріали з історії заселення й топоніміки
болгарських сіл Північного Приазов'я[5]. Уривчасті відомості про болгарські села опубліковані у
томі «Історії міст і сіл Української РСР», присвяченому Запорізькій області. Там же вміщена стаття
Ф.Г. Турченка й Н.С. Фридкіна з історії с. Преслав [6]. Мелітопольський історик А. Кравченко
опублікував виявлений ним в архіві лист болгарських робітників з м. Враца до преславського
осередку РЛКСМ, датований 1925 роком [7].
З початку 90-х років ХХ в. дослідження у галузі історичної болгаристики у наукових центрах
Запорізької області значно розширилися. Цьому сприяла актуалізація «соціального замовлення» на
подібні дослідження в Україні після здобуття незалежності. Активізація національної
самосвідомості, з одного боку, викликала підвищений інтерес етнічних громад (у нашому випадку –
болгарської) до свого минулого, а з іншого боку – державний інтерес у дослідженні історії та теорії
міжнаціональних відносин для вироблення зваженої етнонаціональної політики, у тому числі і на
регіональному рівні.
Допоміжну роль у розширенні болгаристичних студій відіграв також міжнародний чинник,
що виразився як у зростанні інтересу до проблем історії та культури болгар України в Болгарії, так і
в інтенсифікації контактів Запорізької області із Болгарією внаслідок розширення наукових,
культурних і освітніх зв'язків діаспори з історичною батьківщиною. Щоправда, прямого
фінансування наукових проектів запорізьких болгаристів із-за кордону не відбулося (як це було із
деякими іншими національними дослідженнями), тому вплив міжнародного чинника не слід
перебільшувати.
Історична болгаристика на тому чи іншому рівні отримала розвиток у багатьох науковоосвітніх установах області, таких як Запорізький національний університет, Запорізьке відділення
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Інституту української археографії й джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України,
Державний архів Запорізької області, Запорізький обласний музей народної творчості й етнографії,
Запорізький національний технічний університет ім. В.Я. Чубаря, Запорізька державна інженерна
академія, Класичний приватний університет, Мелітопольський державний педагогічний університет
ім. Богдана Хмельницького.
Найбільш потужний центр історичних досліджень в області зосереджений у Запорізькому
національному університеті. Болгарська тематика знайшла місце в програмі підготовки науковопедагогічних кадрів. У результаті було розроблено три кандидатські дисертації. У 1996 р. С.І. Пачев
захистив дисертацію на тему «Болгарські колонії Північного Приазов'я (1861-1917): комплексне
дослідження» у рамках дослідження історії Запорізького краю у дожовтневий період (під
керівництвом професора А. І. Карагодіна). Подальша діяльність автора була пов'язана із
Мелітопольським державним педагогічним університетом.
В.І. Мільчев у 2000 р. захистив дисертацію на тему «Болгарське населення Південної України
у XVIII ст.» в рамках дослідження історії Південної (Степової) України (під керівництвом
професора А. В. Бойка). Окрім того, дослідником опубліковано понад 20 наукових праць з історії та
джерелознавства болгарської діаспори в Україні XVІІІ ст. [8].
У 2009 р. дисертацію на тему «Усні наративи як джерело з історії болгарського населення
Північного Приазов'я ХХ століття» захистив Ю.А. Іріоглу (під керівництвом доцента
В.І. Мільчева). Дослідник спеціалізується на вивченні проблем джерелознавства історії болгарської
діаспори Півдня України, зокрема, проблем усної історії [9].
Адміністративний устрій болгарських національних районів в 1924-1939 рр. дослідила
Ж.В. Пеєва.
В 1993 р. кафедрою новітньої історії України (завідувач д.і.н., проф. Ф.Г. Турченко) під
редакцією Н.Д. Некоза, В.С. Орлянського та А.С. Тєдєєва був підготовлений збірник «Болгарське
населення Півдня України: Дослідження й документи», до якого увійшли статті К.Д. Бакурова,
С.В. Пєткова, С.І. Пачева, В.І. Лопатанова, С.Ф. Орлянського, В.С. Орлянського, В.В. Калоянова,
А.П. Данильченко, Л.В. Маркової, А.К. Пароконьєвой, а також добірка документів з Державного
архіву Запорізької області, підготовлена О.С. Тедеєвим і О.М. Ігнатушою [11]. На жаль, перший
випуск цього збірника так і залишився поки що єдиним.
У першій половині 90-х рр. ХХ в. співробітники Запорізького обласного музею народної
творчості й етнографії провели кілька експедицій у місця компактного розселення болгар
Запорізької області (зокрема, у 1992 р. відбулася експедиція до Приазовського району, в 1993 р. –
до Приморського району). У результаті була зібрана цікава колекція предметів традиційної
матеріальної культури. На жаль, закриття музею в середині 90-х років привело до згортання цієї
роботи.
Співробітником музею починав свою діяльність д.ю.н., проф. С.В. Пєтков, що нині працює у
КПУ. Його наукові інтереси зосереджені на вивченні історико-правових проблем розвитку
болгарської діаспори в Україні, а також проблем історії вільшанської локальної групи болгар
(Кіровоградська область) [12].
Запорізьким відділенням Інституту української археографії й джерелознавства ім.
М.С. Грушевського НАНУ здійснено низку археографічних експедицій до болгарських сіл регіону
під керівництвом В.І. Мільчева: до с. Гюнівки й с. Радолівки (2001 р.), до с. Ботієве й с. Строганівки
(2002 р.), до с. Преслава (2004 р.). Під час експедицій були записані усні наративи приазовських
болгар, що представляють цінне історичне джерело. Матеріали Преславської екседиції вже видані
[13], інші готуються до друку.
Співробітники відділу інформації й наукового використання документів Державного архіву
Запорізької області О.С. Тедеєв (нині – директор архіву) і О.М. Ігнатуша провели кропітку
археографічну роботу з виявлення й публікації документів, що стосується історії болгар області.
У проблематиці наукових досліджень істориків Запорізького національного технічного
університету ім. В.Я. Чубаря вивчення етнічних процесів в нашому регіоні посідає важливе місце.
Серед вчених цього закладу болгарську тематику зачепив у своїх статтях доц., к.і.н. В.М Чоп у
зв'язку із дослідженням історії повстанського руху на півдні України 1918–1920 рр. [14].
Серед інших запорізьких дослідників слід відзначити А.О. Мільчеву [15] та В.В. Міткова.
Останній зробив помітний внесок у популяризацію історії болгар Північного Приазов'я, розкривши
трагедію болгарського населення в роки сталінських репресій [16].
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Історична болгаристика отримала розвиток не лише у наукових установах обласного центру,
а й у м. Мелітополі. У жовтні 2008 р. з метою комплексного вивчення болгарської етнічної групи
Північного Приазов'я в МДПУ ім. Б. Хмельницького створена міждисциплінарна наукова
лабораторія «Центр болгаристики» (керівник – С.І. Пачев). У складі лабораторії об'єдналися
філологи, історики, етнологи, етнопсихологи, соціологи, економісти, географи. Проблеми історії
болгар Північного Приазов'я, а також проблеми становлення й розвитку історичної болгаристики в
Україні продовжує розробляти доц., к.і.н. С.І. Пачев [17]. У рамках дослідження етносоціальних
процесів на Півдні України доц., к.і.н. Л.І. Полякова проаналізувала динаміку чисельності
болгарського населення у південних областях України у 60–80-ті роки ХХ ст. у порівнянні з
іншими етносами регіону [18]. М.В. Сяров працює над історією депортації кримських болгар і
їхньої адаптації після повернення в Україну (на прикладі мелітопольського регіону) [19].
Центром болгаристики МГПУ ім. Б. Хмельницького в 2009 р. був проведений міжнародний
семінар: «Болгари Північного Приазов'я: традиції й інтеркультурність», у якому взяли участь учені
із Болгарії та України. Важливим напрямком діяльності лабораторії є координація роботи
краєзнавців болгарських сіл краю. У зв'язку із цим підготовлена до друку книга В. Добрева
«Чушмелій», що присвячена історії та культурі болгарських поселенців сіл Степанівки Другої та
Богданівки Приазовського р-ну.
Серед інших мелітопольских дослідників, що активно розробляли проблеми історичної
болгаристики, слід назвати Н.І. Мельник, О.О. Мельника та В.В. Калоянова. Н.І. Мельник
працювала у Мелітопольському державному педагогічному інституті протягом 90-х рр. ХХ ст. У
1996 р. вона захистила кандидатську дисертацію на тему «Національно-культурний розвиток
болгарської меншини України в 20–30-х рр. ХХ ст.» Пізніше дослідниця перейшла на роботу до
Інституту біографічних досліджень НБУ ім. В. І. Вернадського у Києві. У наступні роки у
співавторстві із О.О. Мельником вона опублікувала низку статей з даної проблеми [20].
З м. Мелітополем також тісно пов'язане життя В.В. Калоянова, хоча становлення його як
дослідника відбулося в Болгарії. Саме там у 1997 р. він захистив дисертацію на тему: «Българската
просвета в Украйна през 20-те и 30-те години на ХХ век», а також на основі цього матеріалу
опублікував монографію [21].
У Бердянському державному педагогічному університеті болгаристика отримала розвиток
переважно у філологічному напрямку, чому сприяло відкриття спеціальності «болгарська
філологія».
Таким чином, можна зробити висновок про те, що наприкінці ХХ – на початку ХХІ в. у
Запорізькій області болгаристичні дослідження помітно активізувалися й набули системного
характеру, що дозволяє говорити про якісно новий етап у їх розвитку. Основним фактором їхньої
актуалізації є наявність помітної за чисельністю й культурною активністю болгарської діаспори.
Об'єктом більшості досліджень є історія болгарської етнічної групи півдня України й Північного
Приазов'я зокрема.
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SUMMARY
The given article is devoted to analysis of the historical bulgarian studies in Zaporizhzha region in
the end of XX – in the beginning of XXI century. The contribution of these scientists to study the Bulgarian history has been ascertained.
С. Ф. ОРЛЯНСКИЙ
ИСТОРИЗМ И ПАТРИОТИЗМ
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
В мировой исторической науке происходят сегодня интересные, глубокие процессы,
связанные с поиском новых методов обращения к прошлому и изучения этого прошлого.
Наблюдаются самые различные «вызовы»: лингвистические [1], постмодернистские [2] и пр.
Другой вопрос, как они – эти «вызовы» – влияют на практическую работу историков, но тем не
менее жизнь в мире исторической науки не стоит на одном месте, и это интересно.
О. Балла пишет, что «весь ХХ век оказался переполнен проектами и опытами переустройства
исторической науки» [3, 113]. К. Гинзбург в своей работе «Мифы – эмблемы – приметы.
Морфология и история» пытается определить, как все же в «мелком» просматривается Большое и
Главное. У него Частное – это способ, средство проникнуть в Большое Историческое Здание, в
котором он пробирается на ощупь [4]. Вот вам метаистория и микроистория, повседневность и
«обращение к человеку»!
Известный украинский историк Н. Яковенко в своей монографии «Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України» акцентирует свое внимание не столько на «истории масс», сколько
на истории человеческого выбора, человеческих решений. Именно это, говорится в рецензии
И.Сюндюкова на эту монографию, и позволяет говорить о том «возвращении человека в историю»,
которое так удачно осуществила в своей книге Н.Яковенко [5].
В этой ситуации, сложившейся в мировой исторической науке сегодня, чрезвычайно важным
является, как пишет Б.Г.Могильницкий, своевременная «выработка концептуальных положений,
оказывающих прямое или косвенное влияние на трансформацию исторической дисциплины, что
приобретает особую актуальность в наше время историографической революции, возможно, самой
масштабной из всех, которые когда-либо переживала историческая наука» [6,3].
Такая «выработка концептуальных положений» происходит и в нашей, отечественной
исторической науке. В основе такой выработки лежит положение, высказанное Н.Яковенко в ее
интервью гезете «День»: «Историк, – отмечает она, – никогда не познает историю, какой она была
на самом деле. Это действительность, которой нет, воссоздаваемая только в источниках, мы ее
никогда не сможем разведать, познать, услышать. Нам остался только текст – источника или
другого историка. Но текст очень субъективен, он ничего не воссоздает по-настоящему» [7].
Продолжением этой мысли является следующее высказывание другого украинского
историка, Л.Таран, которая отмечает: «Каждое поколение пишет свою историю. И пишет оно ее, вопервых, стоя на определенных методологических и философских позициях; во-вторых, задавая
источникам те вопросы, которые волнуют современников». Историк не только ставит такие
вопросы, но и «оценивает их в соответствии с системой общественных приоритетов
современников» [8].
Что означает эта фраза: «Каждое поколение пишет свою историю?» Это означает то, что
каждое поколение переписывает историю своей страны. А так как такое переписывание встречает у
широкой публики негативное отношение, то, отмечает автор монографии «Україна: філософія історії» (К., 2003)А.Удод, «важно утвердить позитивное значение самого понятия «переписывание
истории» «[9,221]. Важный шаг в этом направлении сделали издательство «Критика» и КиевоМогилянская академия, презентовав в рамках форума издателей во Львове (сентябрь 2005 г.)
запланированную серию изданий под названием «Переписывание истории». Упомянутый уже нами
А.Удод с оптимизмом смотрит на этот процесс, отмечая, что «исследователи все активнее
обращаются к теме пересмотра, переписывания прошлого» «[9,221].
Вот мнение журналиста по поводу такого переписывания. «Маниакальное переписывание
истории, – считает С.Лесков, – которое именуют – благородно, но и лицемерно – восстановлением
справедливости, часто не имеет к ней никакого отношения, но лишь затрудняет создание
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справедливого общественного устройства, перечеркивает энергию созидания, которая должна быть
направлена в будущее» [10].
Речь идет о подлинных мотивах такого переписывания. Действительно, имеют место такие
стереотипы, которые осложняют наши отношения и с нашими соседями (т.н. «этностереотипы»),
которые отнюдь не способствуют внутренней социальной стабилизации. «Оценки минувших
событий, – пишет М.Михайленко, – порой отдаленных от сегодняшнего дня столетиями, – нередко
определяют отношение к современным проблемам, формируют взгляд как на собственную страну,
общество, народ, так и на иные нации и государства» [11].
И здесь встает такой вопрос: а каковы те концептуальные и методологические установки, в
соответствии с которыми следует производить переписывание нашей истории. Упоминаемый уже
нами А.Удод, который является одним из инициаторов и активным участником этого процесса [12],
пишет: «Бурный процесс «национализации» украинской истории имел как позитивные (заполнение
белых пятен, институализация собственно украинской исторической науки), так и негативные
(конъюнктурщина, мифологизация истории, ненаучная публицистика» [13,167].
Итак, процесс переписывания украинской истории должен идти под флагом ее
«национализации». «Национальные истории, – отмечает А.Толочко, – имеют ту особенность, что –
вопреки хронологическому изложению событий «с древнейших времен» – конструируются
ретроспективно. Они, – утверждает этот автор, – пишутся «вперед к будущему», и только потому,
что историк уже предварительно мысленно прошел путь назад к прошлому» « [14,252]. «Итак, –
делает вывод из сказанного выше А.Удод, – исходным пунктом национальной истории есть не
прошлое, а современность. История, написанная от имени современной нации, представляет собой
версию прошлого, какую эта нация хотела бы считать своею биографией» [13,172]
(подчеркнуто мною.– С.О.).
Основные вехи такой версии украинской истории, собственно, уже определились,
определились в трехтомнике «Україна і Росія в історичній ретроспективі»,вышедшем в 2004 г.
Очень настойчиво добивается утверждения такой версии Ю.И.Шаповал. В своем интерв’ю газете
«День», в которой он часто печатается, в 2003 г. он высказал ту мысль, что нашему государству необходимо «иметь не только стратегию для будущого, но и стратегию для пришлого» [15]. Речь идет
вообще-то о том, что конкретно необходимо вносить в коллективное историческое сознание.
Через два года, в 2005 г., Шаповал пишет о том, что сегодня созрели все условия «для
постановки вопроса о необходимости формирования и утверждения исторической национальной
парадигмы» [16,72]. Правда, о составляющих этой парадигмы речь пока не идет, но по конкретным
работам ряда историков можно уже о них догадываться: во-первых, по тому, какие вопросы они
задают источникам, а во-вторых, с каких позиций они оценивают ответы на эти вопросы.
Глава Института национальной памяти Польши Януш Куртика отмечает: «Каждое
государство Европы имеет свою историческую политику. Место в истории – это элемент престижа
государства. Я считаю (думаю, что так же считают во всей Европе), что мы все должны
руководствоваться правилом свободы научных исследований. Власть имеет право выбирать из всех
проведенных исследований именно те, которые являются для нее наиболее важными» [17]. Лех
Качинский, став президентом, сразу же заявил, что одним из его приоритетов в области
международных отношений будет проведение «активной исторической политики» [18,27].
Та «историческая национальная парадигма», о которой пишет Шаповал, очевидно,
направлена на формирование у населения нашей страны такого исторического сознания, которое
бы способствовало воспитанию у этого населения патриотизма, гордости за свою державу. Кстати,
в силу важности этой темы на страницах научно-методического журнала «Історія» открывается рубрика под названим «Проблемы патриотического воспитания» [19,2].
Вот что пишет по этому вопросу С. Махун: «Патриотизм возникает из любви и к ней же
должен вести. Всякая иная ее форма – есть ростки нравственной деформации. На календаре ХХ1
век, а все та же отнюдь не самая сложная для решения (пусть и не простая !) проблема с могилами
польских «орлят» на Лычаковском кладбище, погибших в боях за Львов, требует отказаться от
схем, в которых ненависть ко всему «чужому» и национальный эгоизм, мегаломания
(самовозвеличивание) встают на пути общества к осмыслению своей истории. Любовь к своему
народу, к своей стране, – отмечает этот автор, – можно определить только лишь отношением к
другим народам и странам; всякое наступление агрессивного, воинствующего «патриотизма» – по
сути очень опасное явление и с цивилизационным выбором державы не имеет ничего общего» [20].
С таким понимаем патриотизма трудно не согласиться.
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Национализация истории связана с четким определением собственного национального «Я»
или «Мы», что «требует, – пишет Г. Касьянов, – создания образов Других, которые, как правило,
негативно отличаются, являясь носителями таких черт, которые выгодно оттеняют собственное
национальное его» [20,21]. И далее этот автор замечает, что «формирование образа этнического или
культурного Другого стало неотъемлемой частью культурной и политической мобилизации,
реализации политики памяти в новосозданных государствах» [21,21].
За многие годы в общественном сознании утвердились негативные этностереотипы в
отношении Польши и России. Образ Польши и поляков, отмечает Зашкильняк, показывается в
украинской историографии исключительно как «недоброго» соседа, который постоянно стремится
поработить украинский народ или захватить его «этнические земли» [23, 13].
Такие же этностереотипы и в отношении России. А.Портнов в своей статье «Образ России в
украинских школьных учебниках истории после 1991 года» отмечает, что Россия на страницах этих
учебников «выступает преимущественно как враг. Причем враг, не мистифицируемый в образе
какого-то безликого зла, – эта неблагодарная роль оставлена монголам, татарам и туркам. Русские
же на страницах учебников – это почти всегда войско, которое ведет себя в Украине нагло и
жестоко (от Андрея Боголюбского до большевистского командира Муравьева), имея в виду лишь
захват и уничтожение местных демократических традиций (каковые выступают фактически
синонимом украинских). Красноречивая деталь: большинство знаковых, обязательных для
запоминания дат из истории Украины – это даты различных российско-украинских конфликтов,
точнее – событий, которые считаются таковыми (1169, 1654, 1659, 1667, 1709, 1775)» [24].
В обстоятельной статье Т. Гузенковой показана эволюция акцентов в украинских школьных
учебниках по истории: вначале доминантой исторических построений в этих учебниках выступала
украинская государственность; затем в этих учебниках все чаще стала Россия выступать в роли
довольно агрессивного соседа; далее происходит усиление демонизации роли России в эпохальном
развитии Украины, в частности, проблема русификации переросла в русско-украинское
отчуждение; социально-персонифицированный образ врага (в виде сталинизма, тоталитаризма,
коммунистического и оккупационного режима и т.д.) стал дополняться этнически
персонифицированной группой, какой, конечно же, оказались русские; наконец, стала
исповедоваться та мысль, что Украина в равной мере пострадала как от фашистского нацизма, так и
от советского коммунизма, стала, по существу, частью государственной доктрины [25].
И как в таком случае не согласиться с мнением известного французского историка Марка
Ферро, о том, что сейчас прошлое различных обществ становится более, чем когда бы то ни было,
одной из ставок в столкновениях государств, наций, культур и этнических групп [26]. Правда, после
ухода с поста президента В.Ющенко подобные утверждения стали менее жесткими и более
взвешенными.
В 2004 г. вышла книга выдающегося украинского историка, академика П.П. Толочко под
названием «Несповідимі шляхи України», в которой он ниспровергает упорное стремление заангажированных историков перечеркнуть общность происхождения русских, украинцев и белоруссов:
«Все это, – пишет Толочко, – несусветная глупость, стремление доказать, что русские украинцам не
только не братья, но даже и не родственники». И далее: «Древнерусским князьям обох регионов
(Галицко-Волынского и Владимиро-Суздальского княжеств. – С.О.), как и их подданным, и в страшном сне не могло привидеться, что национально озабоченные потомки поделят их на руських и
украинцев, да к к тому же еще и обвинят в этническом антагонизме» [27].
Немало авторских работ, в которых говорится, что Украина и Россия относятся к совершенно
разным цивилизациям. Так, С. Дацюк предлагает говорить о цивилизационной независимости
Украины, вступившей в цивилизационную конкуренцию с Россией [28].
Ю.Апухтин считает такие утверждения неоправданными. В своей статье «О
цивилизационном выборе Украины» он пишет: «Анализ критериев относительно принадлежности
Украины к западнохристианской цивилизации показывает принципиальное отличие в наших
мировоззрениях: религия – у них католицизм, у нас православие, язык – у них на основе латыни, у
нас на основе криллицы, история – у них становление и дальнейшее развитие древнеримской
культуры, у нас – самостоятельное зарождение и развитие восточнославянского этноса, обычаи и
традиции – у них европейские на основе либерализма и уважения прав человека, у нас носят
общинный характер с преклонением перед «сильной рукой правителя», самоидентификация – они
считают себя европейцами, мы – потомками восточных славян» [29].
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«А для чего нам сегодня история?» – вопрошает вдруг руководитель Центра исторической
политологии Института политических и этнонациональных исследований НАН Украины
Ю.И. Шаповал. И далее, не ожидая ответа на этот извечный вопрос, размышляет: «Не так просто
происходит взаимодействие между властью, историками и людьми, интересующимися собственной
историей…» [15].
Мой примитивный ответ на первый вопрос Шаповала: история существует сегодня, между
прочим и всегда, во все времена для того, чтобы люди знали, кем и чем они были вчера, чтобы
лучше ориентироваться в дне сегодняшнем. Вторая фраза этого автора привела меня в явное
смущение – ведь речь идет о взаимодействии власти и историков, о «формировании, – и далее я
цитирую этого автора, – нового (!) коллективного исторического сознания». Иными словами,
власть и историки должны договориться между собой, что давать, естественно, с точки зрения
национальных интересов, «людям, интересующимся собственной историей» (о людях, не
интересующихся собственной историей, здесь вообще речь не идет).
Одним словом, зачем «людям, интересующимся собственной историей», знать все, до чего
«докопались» историки, надо им давать только те исторические знания, которые соответствуют
требованиям «исторической национальной парадигмы» (Ю. Шаповал).
В «Кратком курсе истории для манкуртов» Натальи Арт есть такие слова: «Продвинутому
читателю не надо объяснять, что история и культура, язык и образование юной поросли, всегда
были величинами геополитическими, как бы нам не внушали благую мысль о несуществующей
«деполитизации» этих величин» [26].
Безусловно, национализация украинской истории – это процесс довольно сложный и вполне
естественный. Он протекает в обстановке обвинения России буквально во всех смертных грехах –
существующих и несуществующих. Самое, конечно, печальное то, что к этому подключились и те,
которых можно считать нашей интеллектуальной элитой. Так, высоко чтимый нами писатель,
проживающий, правда, в Германии, Юрий Андрухович считает, что если русские не ознакомятся с
украинской литературой, то «вся надежда у них остается лишь на водку» [30]. Зря, конечно, этот
писатель столь неуважительно отзывается об этой этнической общности.
Автор статьи «Диффамация как идеология ненависти» В.Камышникова спрашивает: «А как
тогда реагировать русским, проживающим в Украине, на отдельные цитаты из интернет-сайтов
современной УНА, которые гласят: «Украина – для украинцев! Только оружием (!) и силой
украинского духа очистим Украину от нечисти, которая ее заселяет сегодня…» [30].
С. Кульцицкий, сопоставив национально-пространственную самоидентификацию с
лингвистической ситуацией в нашем обществе, приходит к неутешительному выводу: «Украинское
общество пребывает лишь на начальной стадии формирования политической нации. В случае
неблагоприятного развития социально-экономических процессов, – отмечает автор, – все больше
граждан Украины будут попадать в сферу притяжения к России с трагическими последствиями для
нашего национального государства» [32].
Усилия национально озабоченных историков как можно быстрее национализировать
украинскую историю путем увеличения набора стереотипов преподнесения России в качестве
известной неприятной силы: «Від заяложених штампів на кштамп 300 – річного панування» до
прямих чи контекстуальних посилань на негаразди і трагедії України, за які відповідає Росія (чи в
редукованому вигляді «Москва2)» [21,22], представляется уже упоминаемому нами ученому
Г.Касьянову довольно опасным занятием. Ведь образ России как врага по разному воспринимается
в различных регионах Украины. Касьянов пишет: «Якщо національний (патріотичний) наратив побудовано на принципі етичної ексклюзивності, то в його рамках Іншими (причому саме з негативними конотаціями) можуть стати й власні співвітчизники – чи варто коментувати можливі наслідки
такого способу віншування?» [21,22].
В заключение сделаем некоторые выводы:
1. Состояние украинской историографии. Вот уже 20-й год пошел становлению
самостоятельной украинской исторической науки. Процесс этот протекает не столь уж гладко. Ведь
надо выработать какие-то свои концептуальные установки, пересмотреть мировоззренческие и
методологические подходы исследования, разобраться с предметным полем изучения нашего
прошлого, наконец, определиться со своим отношением к советскому прошлому и наработкам
советской исторической науки. Одни, отмечает в своей статье «Нариси кризової історіографії»
Н.Яковенко, считают, что «насправді наш цех (историков. – С.О.) бадьоро крокує, к которым она
относит и себя, «усетаки схильні стверджувати, що криза (украинской историографии. – С.О.) три-
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ває». И далее Яковенко поясняет, что речь, собственно, идет «об историке, о его понятийном аппарате и академической культуре историописания, а также о тех профессиональных нюансах, которые
настоятельно требуют дискуссии, но тем не менее не дискутируются» [33, 23].
2. «Национализация» украинской исторической науки. Этот процесс сколь необходимый,
столь и сложный, связанный с переосмысливанием своего прошлого с позиции существования независимого украинского государства, ибо, отмечает Л. Зашкильняк, история является своеобразным
«паспортом» любой этнической общности [34, 3].
Говоря о нашей национализированной истории, надо прежде всего определиться, во-первых,
с тем, какие вопросы мы задаем своему прошлому; во-вторых, каким будет предметное поле
исследования этого прошлого, чем должны руководствоваться историки, определяя предмет своего
исследования; в-третьих, подумать о степени политической заангажированности историков в наши
дни; наконец, разобраться с мировоззренческими и идеологическими установками исследователей
национализированной отечественной историографии.
Прежде всего следует отметить увеличение числа отечественных историков, не приемлющих
этностереотипы. Так, Зашкильняк в своей статье, названной так: «Канонічна історія стереотипного
сусіда», пишет: «Методологический подход к прошлому, основанный на стереотипах государственной или национальной идеи, без учета разнообразия и разнохарактерности человеческих общностей, множества мировоззрений, представляется сегодня научным анахронизмом» [23, 13].
3. Историзм. «Под историзмом в узком смысле, – пишет Б.Г. Могильницкий, – понимается
принцип научного познания, требующий изучения всякого общественного явления в его конкретноисторической обусловленности и развитии (изменении)» [35, 85].
Принцип историзма требует, чтобы исследователи подходили к каждому научному факту
конкретно-исторически: где, когда, как и почему именно таким было то или иное событие или
явление. Та или иная оценка этих событий и явлений играет важную роль в формировании
исторического сознания. Особое место в этом занимают ключевые события, такие, например, как
Переясловский договор 1654 г., Голодомор 1932-1933 гг., ОУН-УПА и др.
Академик П.П. Толочко отмечает: «Деление украинской истории на свою – хорошую и
чужую – плохую является драматическим заблуждением… Российскую империю созидали не одни
москали, но и украинцы. Идеологами преобразований Петра 1 были выдающиеся украинцы Феофан
Прокопович, Стефан Яворский, Арсений Сатановский и др. Более двух десятилетий ближайшим
соратником Петра являлся гетман Иван Мазепа. В 50-е годы ХУШ в. из 10 членов Священного
Синода 9 были выходцами из Украины. Правой рукой императрицы Елизаветы Петровны был
украинец Алексей Розумовский. Его брат Кирилл почти два десятилетия возглавлял Петербургскую
императорскую академию наук. Князь Безбородко занимал должность канцлера в правительстве
Александра 1» [23].
К сожалению, историография, как таковая, не обладает достаточно стойким иммунитетом от
прагматических соображений сегодняшнего дня, и «в итоге научные, по видимости, произведения,
– отмечает Л.П. Репина, – оперируют образами прошлого, почерпнутыми из массового сознания
или созданными на его потребу… История и память во многих отношениях постоянно
подпитывают друг друга» [36, 51].
На этот счет блистательно высказался английский историк Кристофер Хилл: «Мы
сформированы нашим прошлым, но с нашей выгодной позиции в настоящем мы постоянно
придаем новую форму тому прошлому, которое формирует нас» [37, 51].
4. Патриотизм. Громадная роль в патриотическом воспитании населения, особенно
молодежи, принадлежит истории. Важное место при этом отводится школьным учебникам, «без
которых, – пишет А. Шайжин, – рядовой читатель не в состоянии объективно оценить уровень
академической науки» [38].
К сожалению, школьные учебники не всегда оказываются на высоте оказываемого им
доверия. Тот же автор отмечает, что в учебниках тех предметов, которые имеют «українознавчий
потенціал», «ксенофобия цветет пышным цветом. Они, каждый на свой лад, прививают детям
отношение ко всем окружающим Украину странам и народам как к врагам, всячески акцентируя
все негативные моменты во взаимных контактах в прошлом» [38].
Один из авторов еженедельника «Критика», О. Русина, рассказывает, как в одном учебнике
говорится о том, как «кошовий отаман Іван Сірко у Паризькому університеті читав лекції з історії
України і Польщі. Цей визначний полководець і дипломат, енциклопедист свого часу, який володів
багатьма мовами, мав знання, що дорівнювали знанням найвидатніших тоді вчених світу». И далее:
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«У своїх лекціях І. Сірко докладно зупиняється на давніх українських (ще проукраїнських) традиціях тіло виховання і тіло вдосконалення…» [39].
Свои замечания по поводу включения в школьную программу «Велесовой книги» и
«Послання оріїв хозарам», «хай і прикритих ярликом «гіпотетичності»«, высказал в своїй статье
«Плагіат і його контексти» и редактор еженедельника «Критика» Г. Грабович [40].
В последнее время заметно усилилось внимание к вопросу о том, каким должен быть
школьный учебник по истории Украины. Причем не только со стороны общественности, но и
представительных органов. В мае 2010 г. комитет Верховной Рады провел «круглый стол» именно
на такую тему. На этом «круглом столе» состоялся разговор о проекте программы по истории
Украины, предложенном рабочей группой под председательством Н. Яковенко. Концептуальными
подходами этого проекта являются:
а) поставить в центр внимания изучение реальных людей, а не историю государства;
б) сократить «удельный вес» военно-политических аспектов в преподавании истории в
школе;
в) учитывать в ходе преподавания многоэтнический состав населения страны [41].
Появились в печати и статьи, посвященные этой теме. Одной из наиболее ярких и
содержательных таких публикаций явилась статья В. Степанкова под громким названием
«Кастрация национальной исторической памяти, или Что предусматривает проект новой концепции
преподавания истории в школе». В самом этом названии статьи четко обозначено отношение ее
автора к предложенному проекту – откровенно негативное, проявившееся причем в довольно
резких тонах. Степанков констатирует: «Схема национальной истории, разработанная Н.Яковенко и
ее единомышленниками, отвечает, главным образом, принципам постмодернистской философии
истории и космополитических идей либеральной демократии».
Степанков выделяет следующие характерные черты этой схемы:
1. десциециализация исторической науки, превращение исторических исследований в
разновидность художественной литературы;
2. отрицание достоверности исторических знаний;
3. обостренное невосприятие достижений украинской историографии, начиная с
Грушевского;
4. абсолютизация методологических принципов исторической антропологии;
5. разрушение (деукраинизация) национальной истории путем почти полногоисключения из
нее политической составляющей (социальных и национально-освободительных движений и т.д.) и
этногенезиса украинского народа;
6. превращение в «священную корову» модернистской теории нации при полном неприятии
примордиалистской парадигмы, признающей факт существования наций «в доновейшие времена»,
включая средневековье [42].
Замечания, конечно, серьезные. Прав Ю. Шаповал, когда на выше упомянутом «круглом
столе» заметил, что, по существу, мы имеем два противоположных дискурса, две модели истории
Украины [41]. Наверное, прав и Г. Касьянов, когда пишет: «Можно говорить о том, что «бои за
историю», которые начались столкновениями «традиционалистов» и «ревизионистов», по крайне
мере на уровне фундаментальных научных исследований приносят позиционные победы
последним (о популярной и «підручникові» историю здесь речь не идет) – нормативная историография в этих областях крепко занимает свои позиции» [43, 73].
Закончить эту статью мне хочется словами одного глубоко эрудированного журналиста
И.Сюндюкова, много пишущего о проблемах истории, в том числе и о глобализации, и о
национальной истории, и о самопознании. Говоря о наличии различных подходов к содержанию
школьных учебников по истории Украины, он отмечает: «Чтобы не раствориться (иными словами
ассимилироваться), утратить свою национальную идентичность в довольно жестких процессах
глобализации; преодолеть (либо укротить) всепоглощающее наступление глобализации, да и весь
комплекс проблем модернизации в целом, способны лишь те нации, которые будут сознательно
отстаивать свое место в мире, но вначале надо это место найти и удержать» [41]. Вот для чего
человеку необходимо самопознание, нужны добротные учебники по истории, чтобы с их помощью
«найти и удержать свое место» в условиях утвердившейся глобализации.

71

2011

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА
1. Кукарцева М.А. Лингвистический поворот в историописании: эволюция, сущность и основные
принципы //Вопросы философии. – 2006. - №4.
2. Хвостова К.В. Постмодернизм, синергетика и современная историческая наука //Новая и
новейшая история. – 2006. - №2.
3. Балла О. История на ощупь // Знание-сила. – 2005. - №12.
4. Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы. Морфология и история. – М., 2004.
5. Сюндюков И. Воспроизвести в истории человека //День. – 2005. - 22 октября.
6. Могильницкий Б.Г. Методология истории в системе университетского образования //Новая и
новейшая история. – 2003. - №6.
7. Великая иллюзия. Интервью с Н.Н.Яковенко //День. – 2002. - 2 августа.
8. Таран Л. Пока история не станет наукой…// Зеркало недели. – 1998. - 21 февраля.
9. Удод О. Рец.на: Реєнт О.П. Перечитуючи написане. – К., 2005. – 256 с.//Укр. іст. журн. – 2006. №2.
10. Лєсков С. Мусор в календаре// Известия. – 2006. - 19 января.
11. Михайленко М. Вред историзма: как освежить голову //2000. - 2006. - 10 марта.
12. Тема докторской диссертации А.А.Удода «Роль історичної науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу: 1920030-і рр.» (Днепропетровск, 2000). В этой работе показаны роль и место исторической науки и образования в советском обществе тех лет.
13. Удод О.А. Українсько-російські взаємини: історіографічні міркування й роздуми //Укр. іст.
журн. – 2005. - №2.
14. Толочко О. Києво-руська спадщина в історичній думці України початку Х1Х ст.. // Україна і
Росія в історичній ретроспективі. Т.1. – К., 2004.
15. От «стратегии пришлого» к стратегии для будущого» («круглый стол») //День. – 2003.- 7 мая.
16. Шаповал Ю.І. Минуле і сучасне України у дзеркалі регіональної преси: від Другої світової до
«помаранчевої» революції// Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне.
Зб. ст. – К., 2005.
17. «История не должна быть рабыней политики». Интервью с главой Института национальной
памяти Польши Янушем Куртикой //День. – 2006. - 15 июня.
18. Горізонтов Л. Уявлювані історіографії //Критика. – 2006. - №4.
19. Петронговський Р.Р. Поняття «патріотизм» у гуманітарних науках //Історія. – 2006. - №1.
20. Махун С. Альтернативы Юзефа Пилсудского («Комендант», который сошел с поезда
«социализм» на станции «независимость») //День. – 2005. - 16 февраля.
21. Касьянов Г. Націоналізація історії та образ Іншого //Критика. – 2006. - №1-2.
22. Цит. по: Зашкільняк Л. Канонічна історія стереотипного сусіда //Там же. - №3.
23. Зашкільняк Л. Указ.соч.
24. Цит.по: Шайжин А.Есть ли ксенофобия в украинских учебниках? //2000. – 2006.- 9 июня.
25. Гузенкова Т. Прошлое как политическая ставка (Россия в трактовке украинских историков)
//Литературная газета. – 2003. - №41.
26. Цит.по: Гузенкова Т. Указ.соч.
27. Цит.по: Солнцева В. Псевдоистория Евро Украины //2000.- 2005. - 18 ноября.
28. Дацюк С. Принципи интелектуальной политики //День. – 2006. - 18 мая.
29. Апухтин Ю. О цивилизационном выборе Украины //2000.- 2006. - 16 июня.
30. Цит.по: Камышникова В. Диффамация как идеология ненависти //Там же.
31. Камышникова В. Указ. соч.
32. Кульчицький С. Суспільство й держава на теренах історії //День. – 2006. - 20 апреля.
33. Яковенко Н. Нариси кризової історіографії //Критика. – 2006. - №1-2.
34. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХ1 століть: здобутки і проблеми /За ред.
Л.Зашкільняка. – Львів, 2004.
35. Могильницкий Б.Г. Введение в методологию истории. – М., 1989.
36. Репина Л.П. Историческая память и современная историография //Новая и новейшая история. –
2004. - № 5.
37. Цит. по: Репина Л.П. Указ.соч.
38. Шайжин А. Указ.соч.
39. Русина О. Дикі танці //Критика. – 2005. - № 6.

72

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2011

40. Грабович Г. Плагіат і його контексти //Там же. – 2004. - № 4.
41. Сюндюков И.Потребность самопознания во времена глобализации //День. – 2010.- 21-22 мая.
42. Степанков В. Кастрация национальной исторической памяти, или Что предусматривает проект
новой концепции преподавания истории Украины в школе //День. – 2010. - 4-5 июня.
43. Касьянов Г. «Націоналізація» історії: нормативна історіографія, канон та їхні суперники (Україна 1990-х) //Українська історіографія на зламі ХХ та ХХ1 століть: здобутки і проблеми. – Львів,
2004.
SUMMARY
Comparison and analysis of contemporary approaches to the study and analysis of our country’s
past.
В. М. КОНСТАНТІНОВА
ЗЕМЛІ ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИХ МІСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Для вивчення як особливостей «територіального розгортання» урбанізаційних процесів на
півдні України, так і місця міських поселень в господарському розвитку регіону доцільно звернутись до поняття міського простору, яке все ширше використовується спеціалістами різних сфер,
дотичними до історичної урбаністики. «Фізичною основою» цього простору виступає земля, що
знаходиться під населеними пунктами.
Муніципальне землеволодіння і землекористування Півдня на прикладі Одеси, Миколаєва та
Херсону досить глибоко, хоча і не без недоречностей, проаналізовані Л.О. Цибуленко [1, c. 160], що
позбавляє нас необхідності зупинятись на відповідній проблематиці докладно. Тож звернемо увагу
лише на ряд ключових моментів, що стосуються як законодавчого регулювання, так і практики землеволодіння та землекористування міських поселень Південної України.
Про площу південноукраїнських міст певне уявлення маємо можливість скласти завдяки статистичним виданням, що побачили світ у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Зокрема, згідно з
матеріалами видання «Міста Росії в 1904 році» серед офіційних міст Катеринославської губернії
найменша площа була у Бахмута (2,7 кв. верст), найбільша – у Катеринослава (14,5 кв. верст). По
Таврійській губернії найменшу площу мала Балаклава (0,5 кв. верст), найбільшу – Єнікале (7,3 кв.
верст). По Херсонській відповідні позиції займали Очаків (1,1 кв. верст) і Анан’їв (21,2 кв. верст).
Як видно, відповідні показники мало корелюються з місцем відповідних населених пунктів у адміністративній ієрархії міст. Більше того, серед населених пунктів кожної з трьох губерній за цими
даними найбільшу площу мали аж ніяк не офіційні міста. Так, найбільшим в Катеринославській губернії було село Кам’янське, що мало площу 59,3 кв. верст, у Таврійській – село Велика Знам’янка
– 60,0 кв. верст (містечко Великий Токмак мало площу 23,9 кв. верст), у Херсонській – містечко
Новий Буг – 28,8 кв. верст. [2, c. 98, 178, 180]
Звернемо увагу, що наведені дані вельми (часто – в рази а то й на порядок) відрізняються від
тих, що вміщені стосовно площі південноукраїнських міст і у довідкових виданнях другої половини
ХІХ ст., і в книзі «Міста Росії в 1910 році» [3]. Тут можна погодитись із Д.М. Чорним, що причина
такої ситуації полягала в невизначеності поняття «міські землі», яке розуміли як у вузькому сенсі,
тобто землі міст як юридичних осіб, так і у широкому, тобто землі всіх городян в межах міста і в
передмістях; не існувало чіткого розмежування понять «вся площа міста», «забудована площа міста» [4, c. 33] та «заселена площа міста».
При всьому багатомаїтті підходів до визначення площі міських володінь, все ж маємо констатувати, що в цілому доля таких земель у загальному земельному фонді була доволі незначною. Для
прикладу, за підрахунками статистичного відділу при Херсонській губернській земській управі у
1890 р. землі міст і посадів, розташованих на території губернії, включаючи і Миколаївське військове губернаторство та Одеське градоначальство, становили 4,2 % від площі губернії, тоді як під
приватним землеволодінням знаходилось 45,2 % (плюс ще 9,4 % під землеволодінням німецьких
колоністів), у власності селянських громад і товариств – 31,7 %, Міністерства державного майна –
6,0 %, церков – 1,0 %, болгарських громад і товариств – 0,9 %, єврейських громад і товариств –
0,8 %, удільного відомства – 0,3 % [5, c. 3]. В цілому незначним був і відсоток земель, що був у розпорядженні містечок регіону (у вищенаведених підрахунках відповідні дані увійшли переважно в
групи «власність селянських громад і товариств» і «приватне землеволодіння»).
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В цікавий нам період перший законодавчий документ, що серйозно змінював регулювання
земельних прав міст, був прийнятий 4 травня 1864 р. Йдеться про затверджену Олександром ІІ думку Державної Ради, якою наказувалось зупинити подальше наділення міст додатковими вигінними
землями, і на майбутнє робити це як для міст, так і для містечок лише за узгодженням Міністрів
внутрішніх справ і державного майна. Відтепер при перетворенні поселення на місто вигінна земля
для нього могла бути відведена з вільних навколишніх казенних земель у кількості, яку два згадані
міністри визнають «необхідним і можливим відвести». Якщо ж вільних земель поблизу не виявиться, то міська громада має право придбати її шляхом купівлі або обміну. Причому громада не мала
права ні продавати, ні відчужувати відведених їй з казенних земель вигонів. Якщо місто забудує
відведений йому вигін або ж буде використовувати не за призначенням в інший спосіб, він не мав
права отримати вигін вдруге. Спеціально обумовлювалось, що при перетворенні казенного поселення на місто ті його селяни, які не побажають бути причисленими до міських станів, мають право
залишатись у своєму стані і зберігати старий поземельний устрій [6, c. 403].
За формулюванням статті 4 Міського положення 1870 р., коло дій міського громадського
управління обмежувалось «границями міста і відведених йому земель» [7, c.823], тобто два названі
поняття не визнавались за тотожні. Згідно зі статтею 116 Міського положення, міське громадське
управління мало право на придбання та відчуження від імені міста нерухомого і рухомого майна, на
укладення договорів і виступ в суді по майновим правам міста. Стаття 120 передбачала, що міські
землі, призначені по міському плану під площі, вулиці, провулки, тротуари, проходи, мости, переправи, а також водні артерії, що перетинають міські землі, залишаючись міською власністю, перебувають у спільному всіх користуванні і не можуть відчужуватись міським самоврядуванням без
зміни плану міста [7, c. 834].
Отже, законодавство визнавало право власності міст на міський земельний фонд, право встановлення плати за користування цими землями тощо. Л.О. Цибуленко зазначає, що під поняттям
«міські землі» Сенат розумів увесь обсяг у межах міської території та всі відведені місту землі, що
закріплювались не міським планом, а планом генерального межування. Всі відмежовані за цим планом землі належали до міської, а не повітової території незалежно від їх господарського призначення і місця розташування. Щоправда, Лариса Олександрівна при цьому посилається на сторінку 1052
першого відділення тому ХLV другого зібрання Повного Зібрання законів Російської імперії [1,
c.20, 123], тоді як у відповідному томі лише 896 сторінок.
При тому, що Міське положення 1870 р. не обумовлювало право міст на вигінну землю, тим
самим фактично зберігаючи останню у власності казни, вже 10 листопада 1871 р. Олександр ІІ затвердив думку Державної Ради, згідно якою при запровадженні Міського положення відведені містам вигонні землі мали надаватись їм у повну власність [8, c. 497-498].
Міським положенням 1892 р. контроль з боку державної влади за розпорядженням органами
громадського управління міським земельним фондом посилився: затвердженню губернатора відтепер підлягали всі рішення дум щодо встановлення розцінок планових міських земель, призначених
під забудову і «врегулювання» міського поселення, про умови викупу садибних місць, що перебували у безстроковій оренді. Крім того, на затвердження вже Міністра внутрішніх справ мали передаватись всі рішення дум щодо відчуження нерухомості, яка належала містам (за винятком «маломірних місць», призначених за міським планом під забудову приватними будівлями і «врегулювання міського поселення») тощо [9, c.443-444].
Таким чином, органи міського самоврядування були обмежені в праві розпорядження міським земельним фондом, хоча прибутки з останнього становили вельми важливу статтю надходжень
до міського бюджету.
Важливо простежити регламентацію щодо земельної власності населених пунктів Півдня, що
одержували статус міста. Думкою Державної Ради, затвердженою 26 березня 1862 р., про перейменування Маяків на безповітове місто губернському керівництву доручалось розпорядитись щодо
складання плану новоутвореного міста і подати пропозиції стосовно відведення йому вигінної землі
в передбаченому законодавством розмірі, причому незалежно від площі земель під виноградниками і фруктовими садами, що розводились мешканцями. Причому губернське керівництво мало перевірити і докладно пояснити, чи немає перешкод застосуванню по відношенню до земельної власності Маяків статей Статуту про казенні поселення [10, c. 272].
В положенні Комітету Міністрів від 5 листопада 1876 р., яким в правах міста затверджувались Олешки і до меж міста офіційно включалась однойменна слобода, спеціально зазначалось, що
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поки що не робиться ніяких уточнень щодо прав міста щодо земель і оброчних статей цієї слободи,
оскільки ці питання будуть вирішуватись передбаченим для таких справ порядком [11, c. 428].
Положенням від 3 вересня 1882 р. про створення Луганська обумовлювалось, що цьому місту
має по узгодженню Міністрів внутрішніх справ і державного майна бути надана визначена кількість
вигінної землі (700 десятин з південної частини Красноярської оброчної статті) на загальних для
подібних випадків підставах [12, c. 395-396].
У положенні Комітету Міністрів про надання статусу міста селищу Алушті з прилеглими до
нього приватними земельними ділянками від 31 травня 1902 р. спеціально зазначалось, що, згідно із
наданим Таврійським губернатором планом, площа міських земель тут дорівнює 332 десятинам 412
квадратним сажням. Обумовлювалось, що землі в межах міста, за виключенням тих, що знаходяться під «місцями загального користування», мають залишатися у повній власності тих осіб і установ,
яким належали і раніше. За особами ж селянського стану, які мешкали на цій території і не побажали б бути причисленими до міських станів, зберігалося право на поземельний устрій, який вони мали і раніше [13, c. 412].
Нарешті, у затвердженому імператором 10 травня 1903 р. положенні про зміну статусу Генічеська з містечка на місто було записано, що площа міста приблизно складає 244 десятини. Тут же
містились формулювання щодо збереження прав власності на землю і на поземельний устрій, що
містились і в згаданому узаконенні щодо Алушти. Щоправда, без уточнення щодо земель під «місцями загального користування». Міністру внутрішніх справ доручалось зробити розпорядження про
надання Кабінету Міністрів додаткових міркувань щодо точних меж майбутнього міста і його селітебної площі [14, c. 494].
Набагато складнішою була ситуація із межами тих міст регіону, які існували вже доволі тривалий час і реальні кордони яких розширялись часто без належної фіксації. Що ж до законодавчого закріплення змін у складі земельної власності таких південноукраїнських міст, то у Повному Зібранні нами виявлені документи щодо розподілу між Балаклавою, її передмістям Кадикой та сусідніми поселеннями земель та лісів колишнього Балаклавського грецького піхотного батальйону (29
жовтня 1861 р.) [15, c. 395-396]; про передачу у власність Одеси території Одеського древесного
питомнику (29 жовтня 1865 р.) [16, c.120]; передачу у власність Морського відомства земель міст,
громад і приватних осіб, на яких розташовувались Чорноморські та Азовські маяки (9 березня
1882 р.) [12, c. 81-82]; передачу Севастополю ділянки землі Морського відомства (17 березня
1892 р.) [9, c. 177-178]; обмін ділянки казенної землі в Севастополі на севастопольську міську землю поблизу Балаклави (31 січня 1900 р.) [17, c. 72-73]; цілий ряд узаконень щодо передачі земель
під порти, шляхи та залізниці тощо.
Що ж стосується інших, крім міст, міських поселень Півдня, то заслуговує на увагу, що при
наданні колишнім адміралтейським поселенням Богоявленську, Воскресенську, Калинівці, Висунську, Березнеговатому і Покровську статусу пригородів Миколаєва вони зберегли за собою свої землі. Причому у приватній власності поселян знаходились лише присадибні ділянки, які можна було
передавати у спадщину і відчужувати. Зберігалось право общинного користування полями та пасовиськами, як і наполягали мешканці пригородів на свої зборах. Разом із тим, віддавати цю землю в
оренду пригородні думи могли лише з дозволу Миколаївського військового губернатора [18, c.3839].
В значно скрутнішому становищі знаходилось містечко Нікополь, яке у ті ж роки, коли влаштовувались зазначені вище пригороди Миколаєва, не мало власної землі, а отже, і власної нерухомості. Через це нікопольським городянам (духовенству, дворянам, купцям та міщанам) доводилось
сплачувати, крім окладу на нерухомість, ще гроші громаді державних селян за присадибну (під будинками і дворами) землю. До того ж, ця власність не приймалася в заставу, а продаватись з публічних торгів могла лише під знесення [19, c. 153-154].
Загалом же міські землі належали до кількох груп. Перша, яка і давала прибутки до бюджету:
безпосередньо в місті – ділянки під будівлями, торгові майданчики, сади; за містом – вигонні землі,
лісові, орні й сінокосні угіддя, пристані, рибні промисли тощо (причому такий наведений Цибуленко розподіл не був настільки чітким, адже, скажімо, пристані могли знаходитись і у самому центрі
міста). Друга група – землі, які, за не досить вдалим формулюванням херсонської дослідниці, «слугували для виконання покладених на них повинностей»: ділянки під казармами, поліцейськими та
арештантськими будинками, а також землі «для задоволення суспільних потреб» – під лікарнями,
церквами, богодільнями, монастирями тощо. Третя група – землі, які перебували в громадському
користуванні: вулиці, майдани, сквери, канали, дамби тощо. Нарешті, четверта група – приватно-
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власницькі дворові ділянки як предмет обкладання міськими, земськими і державними податками
[1, c. 22].
З огляду на зростання в 1860-х рр. попиту на світовому ринку на зерно і на природні умови
Півдня виробники, в тому числі і міські, почали все активніше переходити на вирощування зерна,
що стало витісняти скотарство. Орендні ціни на землю почали зростати. Стимулювати оптимальне
використання міських земельних площ мало переведення певних земельних наділів з умовного володіння у приватну власність, для чого землі було поділено на чотири категорії: перша – подвір’я в
самому місті на правах умовного володіння з можливою перспективою переходу у приватну власність; друга – садибні ділянки приміської зони; третя – віддалені хутірські землі, які відводились у
умовне володіння і при зміні користувача залишались у власності міста; четверта – ділянки без забудов, які використовувались як орні землі і передавалися в умовне користування. Втім, попри намагання влади чітко врегулювати земельні відносини, досить поширеною була практика потрапляння ділянок до рук «сторонніх осіб» – іногородніх, неправильного трактування законодавства при
вирішенні питань оренди тощо. Багато в чому залишались невирішеними проблеми ефективного
контролю міст за земельним фондом, раціонального використання міської оброчної статті, збільшення прибутків від неї [1, c. 23-26], примушення орендарів чітко додержуватись підписаних умов
[20, c. 47-48].
Поширеною залишалась практика самовільного захоплення земель. Відповідний аспект, в більших чи менших масштабах присутній в історії чи не кожного південноукраїнського міста, досить
наочно ілюструється розгортанням подій у Катеринославі. Там ще до Міської реформи 1870 р. загарбання землі, значною мірою обумовлене швидким зростанням населення, відбувалося у двох напрямах: біднота потай обживала балки та байраки, тоді як заможні, наділені владою люди та їх родичі діяли відкрито і широко. У 1870-х рр. через певний застій міського життя і спад темпів збільшення людності обсяги захвату земель дещо зменшились. Новий етап епопеї із загарбанням міських
земель розпочався у 1880-х, коли місто почало розростатись у напрямку до залізниці. Прагнучи
краще облаштувати цю територію, дума відмовила у виділенні тут нових ділянок для заселення,
втім, це лише спровокувало самовільне заселення місцевості біля вокзалу. Черговий акт дійства був
пов’язаний із будівництвом Брянського заводу. Поки міська управа у 1886 р. обмірковувала, як
впорядкувати заселення землі, що межувала з територією заводу, там самовільно виросло людне
поселення, Чечелівська слобода, причому готові будинки привозили туди вночі, тут же ставлячи їх
на місце і огороджуючи парканами. А у 1891 р. місцева влада із подивом для себе виявила існування самовільно забудованої слобідки за єврейським кладовищем [21, c. 147-148].
Мали місце і непорозуміння з приводу того, кому належать ті чи інші території місту. Досить
показовою була ситуація, коли у 1899 р. з приводу неврожаю Херсонська міська дума розпорядилась з’ясувати економічний стан населення міських хуторів, аби визначитись із розміром необхідної допомоги. Коли «спостерігач за міською землею» Фельдман розпочав складання відповідних
карток («перепис») у Кіндійських хуторах, до нього з’явились писемні хуторяни із протестом проти
питання «На чиїй землі садиба – на міській чи власній?», заявивши, що «все підгороднє населення
без виключення вважає себе тільки власниками садибних ділянок» і на цій підставі відмовившись
від надання потрібних відомостей. При цьому було заявлено, що хуторяни на сході самі складуть
список нужденних і звернуться із ним не до міста, але до земства, яке і в минулі неврожайні роки
неодноразово їм допомагало. Та сама ситуація повторилась і у всіх інших «підгородніх» хуторах,
про що Фельдманом був складений протокол [22, c. 165].
Разом із тим, це аж ніяк не означало, що органи місцевого самоврядування залишались байдужими до зазначених проблем. Від їх вирішення великою мірою залежав добробут міст, а отже,
обговорення питань, пов’язаних із земельним фондом, було серед пріоритетних на багатьох засіданнях дум чи не кожного міста, про що свідчать опрацьовані нами проколи таких засідань.
Трансформовані в результаті міських реформ органи громадського управління містами, певною мірою відчуваючи себе у більшій відповідальності за забезпечення місцевих, а не державних
інтересів, досить часто вступали в земельні конфлікти з державними відомствами.
Зокрема, не дивлячись на те, що Херсонська фортеця була ліквідована ще в 1835 р., наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. міське самоврядування продовжувало сперечання з військовим відомством за її території та розташовані там споруди, так само як у 1890-х рр. роках розглядались у судах суперечки з казною щодо права власності на землі скасованого в Херсоні адміралтейства [23,
арк.1-4зв; 24]. 19 років Одеське міське громадське управління вело листування з різними міністерствами щодо передачі місту місцевості на території ліквідованої Хаджибейської фортеці, розташова-
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ної між окраїною міста, Новою вулицею, і дачею Ланжерон. Територія фортеці свого часу була виведена з власності Військового міністерства, але нікому не передана. Не дивлячись на це, військові
планували влаштувати там шпиталь, юнкерське училище і казарми. Питання було вирішене певною
мірою шляхом захвату: при прокладанні у 1874 р. широкої прямої дороги з міста на Ланжерон, місце громадських гулянь і купань, фортечні вали були зриті, а рови засипані. Невдовзі міська влада
вирішила влаштувати тут парк, і з нагоди запланованого приїзду імператора назвати його Олександрівським. Імператор не тільки затвердив план, а і був присутній на відкритті парку. Зрозуміло, що
після цього питання про право власності на територію колишньої фортеці вже не виникало [25,
c.88-91]. Серйозні суперечки за землю між міськими громадами та військовими мали місце і на території Миколаївського та Севастопольського (пізніше – Миколаївського) військового губернаторства [18, c. 170].
Органами міського самоврядування в цікавий нам період були випрацювані схеми оренди різних категорій земель, передусім орних, системи заохочення використання досягнень агрокультури.
При цьому у різних містах по-своєму вирішували питання пошуку компромісу між прагненням збільшити міські прибутки від земельного фонду і в той же час враховувати необхідність зважати на
соціальний фактор поземельних відносин, захищати інтереси представників міської громади [1,
c.44]. Саме останніми міркуваннями пояснювалося встановлення пільгової орендної плати для певних категорій городян, дрібнення земель міських вигонів, аби, як зазначалось, зокрема, у доповіді
Херсонської управи і земельної комісії, «дати можливість найбіднішому підгородньому населенню
самостійно орендувати, в малий розмірах, міську землю, позбавившись таким чином від залежності
і експлуатації заможних хуторян, які орендують міську землю в кількості, недоступній бідним людям» [26, c. 357] (показово, що майже аналогічна аргументація використовувалась і в деяких інших
містах регіону) [27, c. 106].
Втім, маємо підкреслити, що характер дій органів міського самоврядування різних міст Півдня аж ніяк не був тотожнім, оскільки, крім безпосередньо законодавства, визначався складним
комплексом факторів, починаючи від персонального складу дум і завершуючи економічним станом
міста в той чи інший рік. Тож наряду з піклуванням про незаможних мешканців маємо і факти, коли
Оріхівська міська дума своїм рішенням повністю усунула всіх оріхівських же селян від участі в торгах за оренду міської землі, не дивлячись на те, що ті, здавна мешкаючи в місті, виконували всі
міські повинності і брали участь у виборах. Як наслідок, міські землі опинились в руках купців та
інших заможних городян, які з чималою вигодою для себе стали здавати її тим же селянам. В цьому
ж ключі діяла і Новомосковська дума, яка відняла у незаможних селян передмість міську толоку, де
ті здавна випасали худобу, і здала її в оренду всю разом, ділянкою в 1200 десятин. В результаті
«мирне місто перетворилось на край, що відчував злидні міжусобної війни», оскільки розпочалися
тяжби між з одного боку селянами, а з іншого – міським управлінням і орендарями [28, c. 266-267].
Загалом же принципово відмітити, що орендні відносини у цікавий нам період не були чимось специфічним саме для міських земель; зокрема, Н.Р. Темірова доводить, що на Півдні України у пореформений період поміщицьке землекористування було значно меншим від землеволодіння, і орендні відносини («супутники капіталістичного способу виробництва») були вельми поширеними в
сільській місцевості [29, c. 135-142].
Свою специфіку мали земельні суперечки в Маріуполі, де греки, посилаючись на грамоту
1779 р., підняли у 1873 р. питання про те, що вся міська земля має належати виключно їм. Греки
висловились за те, щоб виділити 2000 десятин у громадське користування, решту ж 10000 десятин
поділити між собою. Дума ж постановила, що земля має належати місту, а не окремій національності [30, c. 88].
Таким чином, зміни, що відбувались з площею земель міських поселень Південної України,
специфіка землеволодіння та землекористування мають розглядатись в контексті тих модернізаційних процесів, що мали місце впродовж другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і важливою складовою яких була урбанізація Півдня. В земельному питанні повною мірою відбилась вся складність і
суперечливість модернізації на теренах і безпосередньо регіону, і Російської імперії в цілому. Перспектива подальших досліджень у заявленому напрямку полягає у створенні комплексного дослідження з історії урбанізаційних процесів на Півдні України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
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SUMMARY
The article is devoted to highlighting of the key points concerning to both legislative regulation, and
practice of landed property and land tenure of urban settlements of Southern Ukraine. The changes which
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have occurred to the area of the lands of urban settlements in the region, specificity of landed property and
land tenure are considered in a context of the modernization processes which were taking place in the second half of ХІХ – at the beginning of ХХ century, which important component was South urbanization.
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ІІІ РОЗДІЛ
ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ, ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГІЯ
В. І. ВОЛОВИК
СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ І СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ НАУКИ
Розгляд зазначеного питання потребує, перш за все, з’ясувати специфіку соціальногуманітарних наук. З цією метою частіше за все протиставляють природознавство і соціальногуманітарне знання. Однак, як зазначає відомий російський філософ В.С. Стьопін, «більш
продуктивно порівнювати соціальні і гуманітарні науки, з одного боку, і природничі науки, з
другого. Обидва види наукового пізнання мають як схожість, так і різницю. Їх схожість визначена
тим, що це – дві різновидності наукового пізнання. Їх різниця криється у специфіці їх предметної
галузі і методів дослідження. У соціальних і гуманітарних науках предмет включає в себе людину,
її свідомість і часто виступає як текст, що має людський смисл. Фіксація такого предмета і його
вивчення потребує особливих методів і пізнавальних процедур»1.
До суспільно-гуманітарних наук іноді відносять і філософію. Принаймні саме така традиція
довгий час існує у багатьох наших вищих навчальних закладах. А між тим це далеко не так.
Соціально-гуманітарне знання, яким володіє людство, «включає результати наукових досліджень,
але не зводиться до них, оскільки припускає інші, позанаукові форми творчості»2. Воно включає
також і філософське знання. Та при цьому філософія і наука, в тому числі і соціально-гуманітарна,
хоча й подібні за своїми структурами, все ж мають суттєві відмінності.
Філософія є особливим видом освоєння дійсності і характеризується тим, що в її межах усвідомлюються ті способи, якими людина освоює світ. Специфіка філософії, в кінцевому рахунку,
зводиться до того, що рефлексія стає для неї основним змістом і метою.
Дослідники, зокрема, А.Н. Кочергін, говорячи про специфіку науки і філософії, виділяють цілий ряд моментів 3.
Якщо наукове мислення предметне, вбудовано в чіткі рамки предмету науки, то філософське
мислення здійснюється на базі співставлень, порівнянь, переходів з однієї предметної галузі в іншу.
Наукове мислення здійснюється в рамках норм конкретної науки, запрограмоване правилами
наукового дослідження (правилами роботи в оперативних системах математики, поводження з
різного роду символами, моделями, кресленнями, мапами тощо). Філософське ж мислення
підпорядковане правилам логіки і здорового глузду, тобто запрограмоване не так суворо, як
наукове.
Наукове мислення здійснюється на базі наукових понять, філософське – на базі філософських
категорій, які не такі жорсткі, як наукові. Саме це дозволяє з їх допомогою визначати напрямок
наукового пошуку в тих ситуаціях, коли наукові поняття не спрацьовують. При цьому важливо
зазначити, що філософські категорії, виступаючи наслідком асиміляції невідомого, не можуть
використовуватись абсолютно довільно – вони вживаються лише у певному полі семантичних
значень.
Філософське мислення зв’язане з цілепокладанням і формуванням цінностей, наукове ж реалізує вже поставлені цілі, задачі або систему цінностей.
Наукове мислення відволікається від будь-яких проявів, що характеризують відношення
людини до світу. Філософське ж мислення рефлективне, воно звернене не тільки на об’єкт, але й на
процес його вивчення, тобто відображає певне відношення до об’єкту.
Наукове, в тому числі і соціально-гуманітарне, виробництво, на відзнаку від шарлатанства, –
відтворюване виробництво. Тому наука і будує універсальне, об’єктивне знання про дійсність, що
дозволяє здійснювати прогнозування розвитку феноменів, які пізнаються, зокрема, розвитку
соціальних феноменів. Філософська ж рефлексія – специфічне явище у сфері духовного освоєння
людиною світу, яке не співпадає з пізнанням. Предмет рефлексії – відношення внутрішнього
досвіду до зовнішнього. Рефлектуючи, ми сприймаємо дійсність не саму по собі, а так, як вона
виступає відносно нашої свідомості, як представлена у формах мислення. Філософія і належить до
суспільної свідомості, фіксуючи особливий вид освоєння дійсності.
Різняться наука і філософія також за об’єктом і предметом дослідження. Якщо об’єктом
науки слугують природничо-історичні феномени, то об’єктом філософії – мисленеві, теоретичні
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моделі, що представляють світ у відношенні до людини або людину у відношенні до світу.
Предметом науки слугують закони і закономірності, яким підпорядковані у своєму розвитку
досліджувані природно-історичні феномени. Предметом філософії – основні детермінанти, що
дозволяють оптимізувати процес розвитку світогляду, забезпечуючи відповідність мисленевих,
теоретичних моделей, відображаючих реальну дійсність, у тому числі і соціальну, останній, пошук
яких здійснюється на основі потреб у соціальній гармонії, що формуються у даному суспільстві.
Філософія і наука схожі за своїм прагненням до достовірності, раціонального пояснення
світу. Однак, якщо в науці це асоціюється із прагненням до істини, то у філософії достовірність
доповнюється елементами переконання, тобто тут є злитність знання з переконаннями, завдяки
чому ідеологічний момент у філософії проявляється значно сильніше, ніж у науці.
І ще. Закони, які відкриваються наукою, дозволяютьпрогнозувати, як буде розвиватися
досліджуване явище. У силу ж загальності філософських принципів, останні такої можливості не
дають: на їх основі можна прогнозувати шляхи вивчення досліджуваного явища. Зазначена
обставина, дозволяючи фіксувати відзнаки філософії і науки, разом з тим, вказує на їх тісний
взаємозв’язок: наука, у тому числі і соціально-гуманітарна, не може розвиватися без філософії,
виступаючої у функції попередньої асиміляції невідомого, методології і світогляду.
Філософія постає у формі експлікації, тобто пояснення, розгортання і перебудови структур,
що визначають відношення людини до світу у всьому різноманітті їх проявів. Вона виступає як
єдність трьох аспектів – онтологічного, гносеологічного і праксіологічного, що специфічно
реалізується в процесі рефлексії різних форм суспільної свідомості – наукової, релігійної,
політичної, правової, моральної і естетичної.
Зокрема, філософський аналіз будь-якої з наук, або ж її конкретної галузі, передбачає осмислення сущого, уточнення наукової картини світу, певного з її структуроутворюючих елементів,
приведення їх у відповідність з одержаними науковими даними, виявлення детермінант, дозволяючих оптимізувати процес подальшого розвитку наукового пошуку і практичного використання одержаних результатів.
Наявність мінливого природного світу, що пізнається і перетворюється людиною, потреба гармонізувати взаємозв’язок людини і природи обумовлює необхідність філософії природознавства.
Існування світу соціального, соціальної матерії, людини і перебуваючих у розвитку суспільних організмів, потреба гармонізувати суспільні відносини, детермінує необхідність соціальної філософії.
Без перебільшення можна стверджувати, що жодна з нових наукових теорій не може
виникнути, минуючи філософський аналіз попередніх досягнень наукової думки. Це повною мірою
відноситься до всієї соціально-гуманітарної науки, до соціальних теорій, жодна з яких не могла і не
може з’явитися на світ інакше, як з лона соціальної філософії.
Певна філософська позиція мислячого суб’єкта, який здійснює філософську рефлексію теоретичної спадщини, що дісталася йому, його світогляд обумовлює і відповідний характер виникаючих
потім теоретичних побудов, мисленевих моделей реальних феноменів соціальної дійсності.
Внаслідок цього кожна з соціально-гуманітарних теорій несе у собі сутнісні риси породившої їх
філософії.
Однак надмірно затягнуте перебування у материнському, тобто філософському лоні, небезпечне як для нової соціально-гуманітарної теорії, оскільки штучно стримується дія факторів її власного, самостійного розвитку, її зрілості, так і для самої соціальної філософії, її структурних елементів,
що неминуче піддаються внаслідок цього гублячому впливу догматизму.
У свій час нам уже доводилося торкатися долі наукової соціології4, яка, як відомо, була обґрунтована засновниками марксизму в результаті діалектико-матеріалістичного аналізу попередніх
теорій суспільного розвитку, їх співставлення з соціальною практикою. Здавалося б, після
завершення пологових мук соціологія повинна була проявити себе як справжня наука. Для цього їй
належало, по-перше, набути самостійного існування, а, по-друге, постійно піддаючись соціальнофілософському аналізу, демонструвати відповідність продукуємих нею теоретичних положень,
мисленевих моделей перебуваючій у розвитку соціальній практиці. Однак процес роздвоєння
єдиного було штучно перервано. Як це не дивно звучить, але «дитя» було знов повернуте у
філософське, материнське лоно, утворивши надзвичайно складну і ще не до кінця осмислену
форму. Вона одержала назву історичного матеріалізму, що тлумачився у нашій вітчизняній
літературі як складова частина марксистсько-ленінської філософії (тобто один з історичних типів
соціальної філософії) і одночасно загальна соціологічна теорія, наука про загальні і специфічні
закони функціонування і розвитку суспільно-економічної формації 5.
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Тепер уже добре відомо, як у боротьбі за «чистоту» марксизму-ленінізму у СРСР штучно
гальмувалося становлення і розвиток соціології, яка з величезними труднощами доводила право на
самостійне існування6. Однак не меншої шкоди зазнав і розвиток соціальної філософії.
Про це, зокрема, свідчить той факт, що навіть статей, розкриваючих зміст даного поняття, ми
не знаходимо не лише у філософських словниках, що неодноразово видавалися у минулі роки,
«Философском энциклопедическом словаре», п’ятитомній «Философской энциклопедии», а й у
багатотомній «Большой Советской Энциклопедии». Відсутні вони і в українському виданні
«Філософського словника», що вийшов під редакцією В.Л. Шинкарука, та і в інших вітчизняних
довідкових виданнях.
І зараз ще залишаються нез’ясованими питання про те, що ж собою являє соціальна
філософія, які її об’єкт, предмет и структура.
Так, наприклад, автори підручника «Соціальна філософія», виданого у Харкові у 2007 році,
відкриваючи його першим розділом, що називається «Соціальна філософія як наука», стверджують, що «соціальна філософія разом з іншими галузями філософського знання займає ключове місце у сфері наукового знання»7. З таким підходом навряд чи можна погодитись, якщо ми не хочемо
припустити помилок своїх попередників.
А така небезпека існує. Адже не випадково автори зазначеного видання змушені говорити
про «родинність» соціальної філософії і соціології. «У розумінні їх родинності, – відзначають вони,
– відрізняються такі три підходи: 1) «Соціальна філософія дорівнює всій соціології». Ця теза
базується, перш за все, на ототожнюванні соціальної філософії і соціології. Її мета полягає у
запереченні самостійного статусу і значення прикладної соціології… 2) «Соціальна філософія і
соціологія суттєво різняться між собою». Ті, хто так вважає, прагнуть штучно дистанціювати їх
предметну сферу. Протиставляючи їх, вони акцентують увагу на тлумаченні визначення соціальної
філософії як науки, що формує методологічний апарат для дослідження суспільних проблем
іншими галузями соціально-гуманітарного знання, а за соціологією залишають статус конкретних
знань про суспільство, що запозичують цю методологію… 3) Соціальна філософія є
методологічним шаром соціології…»8.
Звичайно, безглуздо було б заперечувати взаємозв’язок соціальної філософії і соціології.
Однак не слід забувати й про те, що вони належать до різних форм суспільної свідомості і, як такі,
відрізняються певною специфікою. Якщо соціологія як одна з соціально-гуманітарних наук
виступає у якості теоретичного освоєння соціальної реальності, то соціальна філософія, один з
основних структуроутворюючих елементів філософії, форма експлікації, розгортання і перебудови
мисленевих структур, що визначають відношення людини до світу і світ у відношенні до людини,
яка проявляється у взаємозв’язку соціальних суб’єктів конкретного соціального організму один з
одним і зовнішнім середовищем, – як усвідомлення форм і способів цього освоєння. Соціальна
філософія, в такий спосіб, постає у якості рефлектуючої системи, що включає суб’єкт дослідження
двічі – як дослідника і як елемент філософського аналізу.
Соціальна філософія і соціально-гуманітарна наука, в тому числі, звичайно, і соціологія, схожі своїм прагненням до достовірності, раціонального пояснення світу. Однак тут можна говорити
лише про схожість і ні в якому випадку не про ідентичність, оскільки в соціально-гуманітарній
науці це асоціюється з прагненням до істини, в соціальній же філософії достовірність доповнюється
елементами переконання. Тобто тут є злитність знання з переконаннями, завдяки чому ідеологічний
момент в соціальній філософії, як і в цілому в філософії9, проявляється сильніше, ніж в соціальногуманітарній науці.
Різними є об’єкти і предмети соціально-гуманітарної науки і соціальної філософії.
Об’єктом дослідження вченого, представляючого певну галузь соціально-гуманітарної науки,
є соціальна реальність або певні з її реально існуючих і перебуваючих у історичному розвитку феноменів. Об’єктом же дослідження соціального філософа слугують мисленеві моделі соціальної
реальності або конкретних її феноменів, що продукуються соціально-гуманітарною наукою. Тобто
соціальний філософ, на відзнаку від представника соціально-гуманітарної науки, безпосередньо
соціальною реальністю, реально існуючими феноменами не займається: він досліджує їх уже
опосередковано, відображеними у свідомості.
Предметом соціально-гуманітарної науки є пізнання соціальної реальності, утворюючих її
структурних елементів як речей у собі, дослідження закономірностей їх формування і розвитку.
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Предметом же соціальної філософії слугує виявлення детермінант оптимізації подальшого
розвитку соціально-гуманітарного знання, всіх галузей соціально-гуманітарної науки, а з нею і всіх
форм людської діяльності, процесу соціального розвитку.
Основу соціально-гуманітарної науки складають закони розвитку досліджуваних соціальних
організмів, тобто цілісних соціальних систем, здатних підтримувати самостійне існування, що дозволяють прогнозувати, як буде розвиватися те або інше з досліджуваних соціальних явищ.
Основою ж соціальної філософії є її принципи, на основі яких можна прогнозувати шляхи вивчення того чи іншого з соціальних явищ.
Основними галузями соціальної філософії є галузі, що досліджують форми суспільної свідомості – філософія наукової, релігійної, політичної, правової, моральної, естетичної свідомості, а також галузі, що досліджують кожну з соціально-гуманітарних наук – історію, педагогічну тощо.
При цьому слід зазначити, що було б помилкою обмежувати зв’язок соціальної філософії
тільки з соціально-гуманітарними науками. Спираючись на вироблені нею принципи, можна
розв’язувати окремі методологічні проблеми і природничих наук. Мова йде, зокрема, про вплив
соціальних умов у появі і розв’язанні наукових проблем, роль світогляду в науковій творчості,
моральну відповідальність вченого, класифікацію науки, перетворення науки у безпосередню
продуктивну силу суспільства тощо10.
Виступаючи в якості фактора, що забезпечує єдність соціальної теорії і соціальної практики,
соціальна філософія слугує важливим засобом перевірки істинності положень тієї чи іншої з
соціально-гуманітарних наук, допомагає визначити напрямок наукового пошуку у тих ситуаціях,
коли обґрунтовані раніше певною галуззю науки закони чи закономірності суспільного розвитку
чомусь не спрацьовують. Вирішуючи ці задачі, збагачуючись новими соціально-науковими
знаннями, спираючись на них, соціальна філософія розвивається сама.
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SUMMARY
The article deals with the problem of the correlation social philosophy and humanities, there objects
and subjects.
М. А. ЛЕПСЬКИЙ
ДІАГНОСТИЧНІ МЕТАФОРИ ЯК ПРАКТИКИ ПОВСЯКДЕННОСТІ
Діагностика, в широкому смислі, постає як здатність і інструментарій розпізнавання, а у вузькому смислі, як метафора, що використовує за аналогією, образ розпізнавання ситуації, людини,
соціальної групи, їх поведінки і діяльності.
Діагностика як вид дослідження має свою методологію і методику. Формування цього виду
дослідження відбувається як процес визначення і самовизначення, що прагне до об'єктивності як в
суб'єкт-об'єктних, так і суб'єкт-суб'єктних відносинах.
За дослідженнями психологів, які вивчають антиципацію, наявність діагностичних практик в
повсякденному житті є закономірним явищем і основою для передбачення в цілому і спілкування
зокрема. Саме тому діагностичні практики передаються з покоління в покоління, стереотипізують-
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ся, а часто і видозмінюються. Їх розповсюдження в тих або інших соціокультурних спільнотах і суспільствах обумовлюють необхідність звернення уваги на форми повсякденних діагностичних процедур, які визначаються як практичноорієнтовані ідентифікації і оцінювання, що впливають на
процес прийняття рішень. При цьому вони не завжди носять характер технології, оскільки не мають
технологічно прописаної алгоритмічності. В цьому випадку можна стверджувати: їх образний, метафоричний характер, розпізнавання здійснюється аналогічно, але без чітких науково обґрунтованих процедур. В основі метафоричних практик розпізнавання лежать принципи подібності, які
вживаються усвідомлено або неусвідомлено, продумано або спонтанно.
Метою цієї наукової розвідки є уточнення сутності основних метафор діагностики, які стали
конвенційними практиками, образами розпізнавання соціальної проблеми.
Метафоричний характер діагностичних практик виявляється в конвенціональних наукових діагностичних дослідженнях, при цьому зберігаються функції і цілі дослідження. Тому зупинимося
на базових для діагностичних практик метафорах.
Діагностичною метафорою є образ «межі», «норми», яка часто в дослідженнях соціальних
проблем піддається критиці, але безперечно відображає діалектичний закон переходу кількісних
змін в якісні.
В процедурі ідентифікації, а пізніше оцінюванні, ця метафора пов'язана з проблемами взаємозв'язку норми і екстремумів, в оцінюванні – пошуком найкращого (оптимуму) і найгіршого (пессимуму).
Як слово-символ, що відображає певне явище навколишньої дійсності, ця метафора-слово містить в собі сукупність смислів, як явище містить в собі можливість різних характеристик. Так, в
поняттях “найкращий” і “найгірший” закладено різноаспектне смислове навантаження. По-перше, у
вказаних поняттях міститься символічний аспект, закріплена форма виразу, в якому визначене
крайнє, граничне (“краще не буває”, “гірше не буває”). По-друге, в цих поняттях, закріплюється
аксіологічний – ціннісний аспект. Крайнє не просто фіксується в них: йому дається оцінна характеристика – “це краще”, “це гірше”. По-третє, поняття “optimus” і “pessimus” включають детермінантний аспект, той зміст, що відображує причинно-наслідкові взаємозв’язки, який оцінюється і
оформлений у символічному аспекті. Як найкращий або найгірший характеризується той об'єкт
(“щось” або процес), який існує і може змінюватися, взаємозв'язок з яким визначає суб'єкта і через
цей взаємозв'язок суб'єкт характеризує свою міру. Цей об'єкт може бути як зовнішнім, так і внутрішнім відносно суб'єкта.
Вказані три аспекти нерозривно пов'язані в поняттях “optimus” і “pessimus”. При цьому самі
поняття “найкращий” і “найгірший” знаходяться в діалектичній єдності і характеризують міру суб'єкта. З одного боку, зменшення гіршого наближає до найкращого і віддаляє від найгіршого, з іншого боку, зменшення кращого наближає до найгіршого і віддаляє від найкращого. Символічний
аспект цих понять показує їх схожість з проблемами екстремуму (крайнього), яке включає найбільші і найменші значення (граничний стан міри), і норми (встановленої міри, середньої величини чого-небудь). Схожість екстремуму з найкращим і найгіршим полягає, перш за все, в символічному і
детермінантному аспектах. Можна відзначити, що розуміння схожості максимуму і оптимуму відноситься ще до міфології Стародавнього Риму, в якому епітетами верховного бога Юпітера були
Оптимус Максимус, – найкращий і найбільший [1, 263].
Екстремум може бути або максимумом або мінімумом, але він не завжди є найкращим чи
найгіршим, це просто найбільше або найменше значення, що визначає кількість, вихід за межі якого
означає зміну стану, надбання нової якості. Екстремум набуває характеристики найкращого або
найгіршого при появі аксіологічного аспекту – значущості для суб'єкта, і наповнення детермінантного аспекту, коли зв'язок об'єкт-суб'єкт стає взаємозв'язком, через який суб'єкт характеризує свою
міру. Норма тісно пов'язана з екстремумом і має серединне положення відносно максимуму і мінімуму, перехід з серединного положення означає досягнення екстремуму. Норма, обмежена екстремумами, характеризує певну стабільність.
До складу норми входять, з одного боку, те, що оцінюється як хороше, з іншого боку, те, що
оцінюється як погане. Межею, що розділяє погане і хороше, є те, що взагалі не оцінюється або не
має позитивну або негативну характеристику – індиферентне. Індиферентне виступає як центр норми. Індиферентне визначене такими характеристиками. По-перше, індиферентне в символічному
аспекті тотожно звичайному, стабільному, стійкому, статичному, повторюваному, такому, що не
турбує та не хвилює. Хороше і погане виступають, як протилежні індиферентному і відображають
зміну, динаміку, того що турбує. Якщо ця зміна затухає або припиняється, не досягаючи крайнього,
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то вона оцінюється в межах норми і в міру загасання (з часом) стає індиферентною. По-друге, в аксіологічному аспекті те, що оцінювалося як хороше або погане, стає індиферентним при його постійній наявності для суб'єкта і за відсутності протилежного. Цей аспект закріплений в прислів'ях:
“Близьке бачиться на відстані”, “Не було б щастя, та нещастя допомогло” і так далі. По-третє, в детермінантному аспекті “індиферентне” відображає ту частину взаємозв'язку суб'єкт-об'єкт, яка відносно суб'єкта є стабільною і визначає бездіяльність, відсутність активності суб'єкта. В особливо
значущих зв'язках суб'єкт-об'єкт індиферентне в нормі займає менш об'ємний простір, ніж в менш
значущих зв'язках.
Якщо в якості кращого розглядається стабільність, то норма є кращою, а оптимусом – якнайкращим є індиферентне (як у даосів “Велика порожнеча” – центр найкращого, або нірвана в буддизмі, припинення всякого руху, точка обертання), при цьому пессимусом є екстремум, межі норми.
Якщо в якості кращого розглядається розвиток, то один з екстремумів, наприклад, максимум, визначається як оптимус – найкраще, а інший, (мінімум) – як пессимус – найгірше. В цьому випадку
процес зміни норми до мінімуму розглядається як регрес, а до максимуму – як прогрес. Діалектична
боротьба стабільності і розвитку виявляється в суперечності оптимуса норми і оптимуса розвитку.
Найкраще як перевищення норми залежить від резервів системи, виснаження яких приводить
до гірших характеристик норми і навіть до найгіршого, незворотного руйнування, до смерті. Найгірший стан системи може привести до нормального існування і з новою силою визначити прагнення
досягти найкращої межі, або привести до незворотного руйнування. На наш погляд, саме стійка тенденція до оптимусу розвитку приводить до “хвильових”, “циклічних” явищ (“Кондратьєвські цикли” в економіці і політиці), так широко обговорюваним зараз [2].
Саме ці суперечності найкращого стану і найкращого розвитку визначають різні концепції
самоорганізації. Optimum і pessimum – це терміни, що характеризують різні стани життя. Optimum
характеризує найкращий стан життя, а pessimum – екстремальний, прикордонний стан між життям і
смертю, перевищення pessimumа означає смерть. Тому в біології pessimum розглядається як “ослаблення діяльності органу або тканин при надмірній стимуляції, що перевищує їх функціональні
можливості (лабільність)” [3, 384].
Розгляд особливостей оптимуму і пессимуму розвитку і оптимуму і пессимуму стабільності
приводить до виділення двох протилежних підходів. Перший підхід полягає в дослідженні найкращого як розвитку (перспективи і майбутнього), інший – вивчає найкраще як гармонійний, узгоджений стан. Діалектична єдність найкращого розвитку і найкращого стану дозволяє сформулювати
підхід гармонійного розвитку. Цей підхід полягає не тільки в дослідженні відповідності розвитку
частин системі, але й відповідності стану і розвитку.
Метафора «соціальної патології» розвивалася в безпосередньому зв'язку з розумінням норми. Її специфіка полягає в тому, що патологія розглядалася в цілісному організмі як захворювання,
деформація нормального стану організму.
В діагностиці найважливішою є не тільки наявність пізнавального інструментарію, здібності
його використання, але і майстерність мистецтва його застосування. Саме тому стародавні лікарі
Європи і Сходу вивчали діагностику майже все життя, прагнули її узагальнити і передати учням, як
найважливішу нерозривну частину лікування хвороб і профілактики. Лікарі, що здатні правильно
діагностувати і лікувати, наділялися «магічними» або «священними» характеристиками, і саме це
підсилювало ефект лікування. У міфологічному світогляді суспільство розглядалося за аналогією з
організмом.
Перехід до системної механістичної парадигми моделювання відбувся в Європі в Новий час у
зв'язку з розвитком механіки (система-машина) або дещо ширше в технократичному підході. Повернення до вивчення суспільства як організму пов'язано з роботами Г. Спенсера. Підхід соціальної
патології в кінці ХІХ початку ХХ століття формувався С.Смітом і В. М. Тарновським, останній був
лікарем, який використовував медичну методологію у вивченні соціальних відхилень від норм.
На основі метафори «соціальної патології» застосовуються два підходи «фельдшерський»,
симптоматичний, у використанні відомих процедур діагностики за принципом «симптом – лікування», і «лікарський», причинно-наслідковий підхід, у якому системне дослідження відбувається не
тільки з позиції знання загального, але і у визначенні особливого і конкретного (одиничного) у вирішенні соціальних проблем.
У цій метафорі основним образом є «захворювання організму» і відповідно вирішення проблеми – це зцілення, визначення лікувальної дії щодо приведення в нормальний стан функціону-
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вання організму. Дуже часто в цій метафорі використовуються смисли і риторика тимчасових і специфічних характеристик – «запущена хвороба», «паразитизм» і тому подібне.
В рамках метафори «соціальної патології» викристалізовувалися підходи вивчення соціальних дисфункцій і соціальної дезорганізації, як відхилення від нормального функціонування і організації, як внутрішньо певна патологія системи, її нездатність природним чином подолати проблему. Дезорганізація, як правило, розглядалася як робота зі збоєм або вже нездатність нормальної роботи системи або її окремих функціональних підсистем. Але дисфункціональний та дезорганізаційний підход має за основу метафору «соціальної патології» у її механістичному значенні.
Не менш важливою парадигмальною метафорою діагностики, як здатності розпізнавати, стала метафора «просування», «подорожі в світі», як визначення диспозиції, координат положення і
оптимальних витрат енергії шляху. У військовій картографії цей процес розглядається як рекогносцировка.
Метафора «просування» безпосередньо пов'язана з процесом і образом картування.
У кожного з нас є певне уявлення про те, що таке географічна карта або план. У країнах, яких
хоч би трохи торкнулася цивілізація, навряд чи знайдеться людина, якій б не доводилося бачити
карту або користуватися нею. Навіть примітивні народи, кожен на свій розсуд, виготовляють і використовують карти, тобто зображення певного району або країни на якихось носіях інформації
якимось способом. [4, 14-15.].
Найбільш ранній план міста був знайдений в Сатал-хоюк (Catal Höyük), в Туреччині, і датується 6200 р. до н.е. Основи ж сучасної картографії були закладені стародавніми греками. Вважається, що перша карта була накреслена грецьким філософом Анаксімандром з Мілету на початку VI
століття до н.е. Ранні картографи самі займалися збором описів різних частин відомого на той час
світу, опитуючи моряків, солдатів і шукачів пригод і відображаючи отримані дані на єдиній карті.
Сучасні карти створюються на основі зіставлення результатів геодезичної зйомки з матеріалами
аерофотознімання і зображеннями земної поверхні, одержаними зі супутників. [5, 9.]
Відомий французький картограф Ж.Л. Лагранж писав в 1770 р.: «Географічна карта є плоский
малюнок, що зображує поверхню землі або частину її», і це визначення виявилося вірним. Етимологія слова «карта» (chart, karte) достатньо цікава. Було декілька спроб визначити походження цього слова. Одне з пояснень доводить походження його з грецького χαράσω, спорідненого латинському sculpo (« вирізаю з дерева або металу»). Хоча в давнину карти і справді часто вирізалися на камені, а карти примітивних народів, часто присутні в їх наскальних зображеннях, ми уявляємо більш
вірним визначати походження слова «карта» з cartes, тобто «папір». Це слово спочатку використовувалося для позначення карти у Португалії, звідки воно прийшло до Іспанії та Італії. Латинське
слово charta, що потрапило також у всі романські мови, походить від грецького χαρτης – папір. Слово Karte було введене в розмовну мову Лораном Фрі, німецьким картографом, ймовірно, уродженцем Ельзасу. У 1525 р. він опублікував невеличку книжку «Yslegung der Mercarthen oder Cartha
Marina», яка була призначена для текстового описання його карти світу, остання була опублікована
в тому ж році. Слово Landcharte використовується в німецькій мові з ХVII ст. У Стародавній Греції
карта була πίναζ, в Римі tabula. У обох мовах це слово означає «дошка, зображення на дошці». Вираз imago mundi (картина світу), що виникло в середні віки, більш точне в порівнянні з figura або
pictura. Дуже широко використовувалося словосполучення mарра mundi (mарра – клапоть, тканина).
Англійське слово chart, або card, завезене з Голландії разом з голландськими картами, збереглося
для позначення виключно морських карт, тоді як слово mар використовується для карт сухопутних,
а також в ширшому сенсі для позначення всіх типів картографічних зображень [4, 14-15.].
Існують сотні типів карт – від геологічних і карт землекористування до карт народів світу і
схем руху суспільного транспорту. Проте для навігації і орієнтування на місцевості використовуються головним чином три типи.
Планіметричними (від лат. planum – площина і...метрія) називаються карти або схеми, де відповідна територія відображається як абсолютно плоска. На схемі відсутня яка-небудь інформація
про характер рельєфу і зображуються тільки об'єкти такі, як шосейні і залізні шляхи, стежки, річки,
озера, міста і села. Більшість дорожніх карт є планіметричними.
Набагато кориснішою для мандрівника є топографічна карта (від грец. topos – місце і graphö –
пишу), що дає детальне уявлення про ландшафт і рельєф місцевості території, що зображуються, та
має позначення височин, низовин, ущелин, річок, озер, обривів, лісів і боліт, а також доріг, стежок,
міст і сіл. В більшості випадків туристи і альпіністи користуються саме такими картами. Частіше
називається картою рельєфу дна – батиметрична карта (від греч. bathys – глибокий і... метрія), яка
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використовується для навігації морем або в акваторії великих озер. На карті відображається підводна топографія, даються позначки глибин, помічаються небезпечні для судів об'єкти, зокрема мілководдя і остови затонулих кораблів. Крім того, на батиметричних картах відмічені такі навігаційні
засоби, як буї і маяки, а також містяться відомості про приливи і різні течії. [5, 13-14]
За аналогією з планіметричними картами використовується образ ситуації руху за шосейними
і залізничними шляхами. Так, в методології прогнозування Бертран де Жувенель характеризував
«метод колії», як такий напрям розвитку країни, який може визначатися в характеристиках «відстає
від розвитку провідних країн на стільки-то років», тобто в якому використовується образ залізниці,
де визначені «станції» і хтось є провідним локомотивом, а хтось наздоганяє. Згадується відомий
образ М.С. Хрущова «Наздогнати і перегнати Америку». Особливо в політиці часто використовується риторика цієї метафори «сісти в поїзд, що від’їжджає», «гонка за лідером», «наздогоняюча
модернізація» і тому подібне. У межах схожості з планіметричним картуванням використовуються
аналогії з «мережами», які отримали розвиток в методиках мережевого планування, різних інформаційних «павутин» (Net). Так, в Інтернеті розвиваються соціальні мережі «В контакті», «Однокласники», «живі журнали» і т.п.
Схожість з топографічними і батиметричними картами використовуються в метафорі «диспозиції», у військово-топографічному образі – «рекогносцировці», які покликані охарактеризувати
співвідношення сил, територіальне, просторове, розташування, можливості і результат протистояння «воюючих сторін».
При цьому обов'язково вивчається місцеположення, як визначеність у дихотомії близькості –
віддаленості у сукупності причинно-наслідкових, структурно-функціональних, польових й інших
зв'язків. Процес розпаковування значень метафор може включати і відповідність основним процесам картографії формування «мови карт», вивчення «рельєфу місцевості», умовних позначень в
процесі візуалізації проблеми і ситуації, набагато рідше використовуються специфічні знання картування такі як «нуль висот і глибин», «горизонталі» (точки місцевості з абсолютною висотою),
«градієнти схилу» (відносини висоти схилу до його ширини) і т.д.
Метафора картування лягла в основу методу «когнітивного картування» [6, 62-63], методів
«теорії ігор», конфліктологічної парадигми, кругової схеми формування варіантів вирішення конфлікту Р. Фішера і У. Юрі [7, 93; 8, 133], теорії публічних арен.
Використання метафор картографії невипадкове і має свою історію. Необхідно відзначити,
що у зібраннях карт потрапляли карти «умоглядної» будови світу, схожість яких з географічними
картами додавала їм «велику» переконливість. У міфології різних народів також присутня спроба
картографувати сферу невідомого, але мислимого.
Пригадаємо, наприклад, інтерпретацію Б. Рибакова зображень на посуді стародавніх слов'ян
або спроби інтерпретувати слов'янський Збручський ідол, який давав уявлення про устрій підземного, земного і небесного світів [9]. Вивченням будови світу в слов'янській міфології займався М.
Попович [10] і ін.., які переконливо доводили картування просторової визначеності світу. Особливу
роль на Сході грали символічні схеми – мандали, в яких кодувалися уявлення про світ – «священна
суть вчення», яка передавалася тільки посвяченим, якщо використовувати категорії картографії вони мали свою легенду і мову карти, та відображували важливі концепти вчення.
За аналогією з процесом картографування у повсякденних практиках удосконалювалися методи інструменталізації пізнання, в таких її формах як абстрагування, схематизація і візуалізація
знання. Саме ці форми поступово теоретично осмислювалися і ставали найважливішими для формування віртуального простору інформаційного суспільства.
Картографування є найважливішою науковою процедурою стратегічного аналізу і планування. Так, заступник директора Інституту економічних стратегій О.І. Неклесса в своєму інтерв'ю, у
відповіді на питання про те, що ж таке стратегія в стратегічному аналізі і плануванні, відзначав таке: «У звичному слововживанні стратегія нерідко ототожнюється з вмінням досягати якусь серйозну мету, або є реєстром дій, що ведуть до досягнення мети. Все це, проте, – політика. Стратегія ж,
стратегічне планування є, перш за все, кінцеве (для тієї або іншої області) цілепокладання. Але власне цілепокладання є лише «надводною» частиною стратегічної тріади. Не менш важливо вірно визначити суб'єкт дії, навіть якщо потім це може здатися безглуздим, «зайвим» завданням, настільки
суб'єкт, здавалося б є очевидним… І, нарешті, – картографування реального контексту, середовища
стратегічної дії. Найближчі сусіди тут – доктрина і концепція. У цьому руслі, дотримання єдності
всіх трьох елементів стратегічного планування і формулює основний, базовий код, алгоритм дій,
ген бажаного майбутнього – стратегію, що реалізовується за допомогою політики» [11].
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У діагностичних практиках повсякденності важливу роль також грають метафори «за зразком». Особливу популярність ці метафори здобули під час кризи європейського світогляду, у хвилях популярності східної філософії (під час криз 30-х, кінця 60-х, 90-х років ХХ сторіччя).
Так, у популярному японському трактаті Міямото Мусасі «П'ять кілець. ГО РІН НО СЬО»,
він визначає чотири Шляхи, за якими чоловіки йдуть у своєму житті. «Перший з них – Шлях Землероба. Коли використовуються сільськогосподарські інструменти, людина вирощує злаки і овочі,
відповідно до змін сезонів року. Другий Шлях – Шлях Торговця. Виробник вина здобуває з ягід і
фруктів необхідні інгредієнти і, змішуючи їх, підтримує своє існування. Він живе за рахунок продажу продуктів своєї праці і отримуючи за це вигоду. Третім Шляхом йде благородний воїн, що
несе свою зброю. Шлях Воїна – оволодіння достоїнствами своєї зброї. Але якщо аристократ не любить Стратегію, як він зможе визначити користь, що приносить його клинок? Воїн повинен володіти розвиненим смаком. Четвертий Шлях – Шлях Художника, або Шлях Тесляра (еквівалент Зодчого, Будівельника). Тесляр повинен стати майстерним у володінні своїм інструментом, він намічає
план будови з вивіреними пропорціями, а потім виконує роботу, здійснює свій задум. Так, Тесляр
проходить життєвим шляхом» [12].
У повсякденному житті люди використовують діагностичні практики «за зразком» не тільки в
осмислених і свідомо прийнятих «класифікаціях» і образах, як у Міямото Мусасі або в індійських
тантрах, арабських притчах, але і в порівнянні знайомих людей (ситуацій, подій) з незнайомими.
«Ця людина, мені нагадує такого-то, тому що він поводиться так, значить, від нього слід чекати подібних дій». Схожість відзначають за проявами та їх відповідності до «зразку», саме ця метафора
лягла в основу моделювання ситуації на інтуїтивному рівні і використовується в експертних методах, заснованих на асоціативній подібності.
Метафора «розслідування» використовує образи за аналогією з читанням і розумінням слідів.
Так В.К Арсеньєв у передмові до першого видання «Краєм Уссурійським (Дерсу Узала). Подорож в
гірську область «СИХОТЕ-АЛІНЬ» у 1921 році описував народність свого відомого провідника гольда (нанайця) Дерсу Узала. «Було б помилкою відносити цих людей до якої-небудь особливої народності і відокремлювати їх від інших гольдів. В антропологічному відношенні вони аніскільки не
відрізнялися від своїх сусідів риболовів, що мешкали вздовж Уссурі. Відмінною особливістю їх була пристрасть до полювання. Вони мешкали в таких місцях, де риби було мало, а тайга рясніла звіром, саме тому вони звернули всю свою увагу на полювання. У гонитві за соболем, на полюванні за
дорогими пантами і у пошуках за цілющим могутнім жень-шенем гольди далеко проникали на північ і не раз заходили в найвіддаленіші куточки Сихоте-Аліня. Це були кращі мисливці і найдивовижніші слідопити. Подорож з Дерсу і споглядання його прийомів неодноразово уражували мене
тим, до якого ж ступеня були розвинені в ньому ці здібності. Гольд позитивно читав сліди, як книгу, і в строгій послідовності відновлював всі події» [13, 3-6].
Метафора «розслідування» відображує моделювання за наявною інформацією, реконструювання образу події, її послідовності у ситуації, яка спостерігається. Образ відображує певне «полювання» за досліджуваним об'єктом. Ця метафора лягла в основу більшості експертних методів дослідження, які застосовуються у вивченні не тільки отриманих фактів, але й можливих сценаріїв
розвитку майбутнього.
Метафора «розслідування», як пошуку слідів, є концептуальним образом основи криміналістики і трасології, більшості каузальних, причинно-наслідкових методів. Невипадковим є семантичне походження від кореня «слід» понять «причинно-наслідковий зв'язок», «дослідження» і т.п. Найчастіше в цій метафорі застосовується дедуктивний підхід, від загального до одиничного, від знання причинно-наслідкових зв'язків подієвого поля до специфіки конкретної ситуації.
Необхідно відзначити, що діагностичні метафори зустрічаються в типології моделей соціальної діагностики. Так, в моделях соціальної діагностики В.І. Подшивалкіна виділяє три варіанти діагностичного підходу. Перший варіант передбачає якісну класифікацію особливих характеристик
соціальних об'єктів відносно загальної, генеральної сукупності або достатньо великої репрезентативної вибірки з неї. Він спрямований на визначення ступеня прояву в об'єкті типових властивостей і
закономірностей, характерних для об'єктів даного класу. Другий варіант діагностичного підходу
пов'язаний з уявленням реального об'єкту в багатовимірному просторі. Він орієнтований визначити
специфічні властивості і закономірності об'єкта, того унікального, що характеризує особливості
об'єкта і відмінності його від інших представників певного класа. Третій варіант є діагностикою за
еталоном. Цей спосіб припускає наявність моделі належного стану відносно якого об'єкт оцінюється. На його основі визначається рівень і тип відхилення реального стану соціального об'єкта від но-
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рмативного, досягнення якого і визначає коректуючу об'єкт дію. Норматив може бути цінніснобажаним станом, якимось певним ідеалом [14, 159-160].
Таким чином, повсякденні діагностичні практики функціонують відповідно до традицій, повсякденної соціокультурної поведінки та діяльності людей, мають образну цілісність, метафоричну
аналогічність та змінюється разом зі зміною повсякденного життя. Образна цілісність та наочність
метафор діагностичних практик використовувалась як першоідея для парадигмального обґрунтування соціальної діагностики.
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SUMMARY
The article aims at defining the essence of the main metaphors of diagnosis, which have become
conventional practices, recognition of images of social problems. The main diagnostic identified metaphors: images of «limit», «norms» on which uses the metaphor of «social pathology», «dysfunction», «disruption», the image of «promotion», «travel in the world» as the definition of dispositions, coordinates location and optimal energy expenditure path - a metaphor «mapping» (cognitive maps, «Network», «web”
(Net), “disposition»), «analogy» («modeled», «benchmark»), «investigation».
Л. Д. КРИВЕГА
БЛИЖНИЙ ВОСТОК: СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
За последние десятилетия ближневосточный регион претерпел наиболее радикальне социальные изменения. Это актуализирует необходимость изучения природы и логики трансформационных процессов в этом социокультурном пространстве. Исследовательские центры по Ближнему Востоку открыты во многих европейских и американських университетах. Североамериканская ассоциация исследований Ближнего Востока (Middle East Studies Association – MESA), в силу целого
ряда причин, выполняет сегодня роль глобальной и наиболее активно действующей. Своеобразными «олимпийскими играми» ученых-ближневосточников стали Всемирные конгрессы исследований
Ближнего Востока (World Congress for Middle East Studies – WOCMES), проведенные в 2002, 2006
годах и последний – в 2010 году в Барселоне (Испания). Заслуживает внимания деятельность и работы известного ученого и политического деятеля Е.Примакова [6], немецкого исследователя
Ближнего Востока Вольфганга Г. Шваница (Wolfgang G. Schwanitz) [8], специалистов Института
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Ближнего Востока (Россия) В.Куделева, Е.Кирсанова и В. Гаджиева[3-4], ведущих аналитиков
Санкт-Петербургского центра изучения современного Ближнего Востока Г.Исаева и А.Сотниченко
[7]. Определенный вклад в исследование данной темы внесли также научные разработки
М.Альфаки [1], Эль Гуессаба [2] и ряда других ученых, в том числе и автора этой статьи [5]. Целью
написания этой статьи выступает выявление в первом приближении индикаторов новой социальности на Ближнем Востоке.
В онтологии понятие «реа́льность» (от лат. realis – вещественный, действительный) может
трактоваться как всё существующее, то есть весь материальный мир, включая все его идеальные
продукты. Отталкиваясь от такого понимания, рассмотрим основные атрибуты и контуры
становления новой ближневосточной реальности.
Бли́жний Восто́к – название региона, расположенного в Западной Азии и Северной Африке.
Традиционно ближневосточными странами считают Бахрейн, Египет, Израиль, Иордания, Ирак,
Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Палестина,
Саудовская Аравия, Сирия, Турция. Некоторые исследователи относят к ближневосточному региону и такие страны как Азербайджан, Армения, Грузия, Кипр, Пакистан, Афганистан, что географически не совсем верно, но тем самым подчеркивается близость этих стран к ближневосточным процессам и проблемам, а также определенное участие их политических элит в разрешении региональных коллизий. Основное население: арабы, персы, турки, курды, евреи, ассирийцы. Большинство
населения – мусульмане, однако Ближний Восток является колыбелью христианства, поэтому определенную часть населения составляют и христиане. На протяжении всей своей долгой истории
Ближний Восток оставался одним из важнейших политических, экономических, религиозных и
культурных центров. В этом регионе появились зороастризм, иудаизм, христианство и ислам. На
территории Ближнего Востока существовали древнейшие государства – Древний Египет, Шумер,
Древняя Армения, Персидская империя, Парфия, Вавилон, Ассирия, Арабский Халифат и др. Контуры современной политической карты Ближнего Востока сформировались в основном после
Первой мировой войны, когда Османская империя была разделена на ряд отдельных государств.
Исключением является Израиль, образование государственности которого состоялось в 1948 году.
Значительные запасы нефти на Ближнем Востоке придали новое политическое и экономическое
значение региону в XX веке. Начиная со второй половины 20 столетия в Саудовской Аравии,
Иране, Кувейте, Ираке, ОАЭ ведется активная нефтедобыча, что явилось финансовым подспорьем
трансформационных процессов в этом регионе. Какие же атрибуты позволяют говорить о становлении новой реальности на Ближнем Востоке?
1. Основная характеристика современного состояния этого региона – «столкновение
цивилизаций» (С. Хантингтон) в такой форме как война\. Вооруженный конфликт. Войны в Ираке, в
Афганистане, палестино-израильский конфликт, угроза нападения США на Иран – все это делает
ближневосточный регион в таком состоянии, как он существует сейчас, опасным для мировой
цивилизации в целом. Выходом может быть стратегия «альянса цивилизаций», а не навязывание
Ближнему Востоку западной социокультурной парадигмы развития. Мультикультурный мир и его
становление предполагает толерантность и поддержку «иного», в том числе и ближневосточного,
которое в каких-то аспектах противоречит укоренившимся западным стандартам, например,
относительно прав и свобод человека, обустройства государственной и частной жизни, роли
оппозиции и политических партий, принципов функционирования гражданского общества.
Существование монархических форм правления в большинстве ближневосточных государств
обусловлено и традиционно-ментальными установками населения, что не мешает этим
государственным образованиям постепенно, шаг за шагом внедрять демократические процедуры
осуществления власти. Так, в Саудовской Аравии, в одном из наиболее консервативном по форме
государстве Ближнего Востока, в 2005 году были проведены первые за последние 30 лет
муниципальные выборы. Однако борьба старого с новым в этом регионе не позволяет трактовать
развитие только одновекторно. Так, в той же Саудовской Аравии последующие муниципальные
выборы, назначенные на 31 октября 2009 года, были перенесены на два года. В правительстве
арабского королевства это решение объясняют желанием расширить электорат, изучить
возможность разрешить голосовать женщинам и принять новый избирательный закон.
Следует отметить и наличие противоречий внутри самого ближневосточного региона, что
делает Ближний Восток одним из наиболее нестабильных районов мира. Сложность
урегулирования возникающих здесь кризисов в немалой степени связана с наслоением друг на
друга интересов государств этого региона, соперничества внерегиональных держав,
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межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Длится десятилетиями ближневосточный
кризис, это привело к появлению поколений, не знакомых с жизнью в мирных условиях и
рассматривающих насилие как норму существования. Остаются неурегулированными
территориальные проблемы (разногласия по поводу принадлежности трёх островов в Персидском
заливе, пограничные споры между Египтом и Суданом, Ливией и Алжиром. Не проведена
делимитация значительных участков границ (в частности, между Йеменом и Саудовской Аравией, а
также Алжиром и Марокко). Усиливаются очаги трений по поводу распределения водных ресурсов
(между Сирией, Ираком и Турцией; Суданом, Эфиопией и Египтом; Сирией, Палестинской
национальной администрацией и Израилем). Особо отметим и проблему распределения водных ресурсов Нила. Она, с одной стороны, выходит за рамки чисто ближневосточной, но с другой – является жизненно важной и для экономики и повседневной жигни населения для крупнейшего арабского государства – Египта, и в случае ее обострения, окажет прямое воздействие на общую обстановку в регионе.
2. Новым для этого региона является выход на арену новых региональных игроков, которые в
противовес традиционным лидерам этого региона – Египту, Саудовской Аравии и западному миру
создают свои программы дальнейшего развития региона. Среди новых активных социальных
субъектов этого региона особенно выделяются Турция, Иран. Так, современный мир сталкивается
сейчас с усиливающейся Турцией – наследницей Османов, правивших Ближним Востоком на
протяжении половины тысячелетия. Страна хочет стать влиятельной силой в своем регионе,
который все же с подозрительностью относится к Западу, к Израилю и к Соединенным Штатам;
суннитской державой, играющей роль посредника суннитов в Ливане, Ираке и в прочих местах;
соучредительницей нового альянса развивающихся стран во всем мире. Но одновременно Турция
хочет быть надежной союзницей Запада и, будучи членом НАТО, уже около 20 лет стремится
попасть в Евросоюз. Турецкая политика «нулевых проблем с соседями»формирует позитивный
имидж страны в регионе. Отметим, что Турция – это вполне успешное и в экономическом аспекте
государство. Экономический кризис почти не задел ее экономику. Ее экономика в 2010 года
демонстрирует рост более, чем на 10 процентов [9]. Тот имидж умеренного и толерантного
космополитизма, который она предъявляет ближневосточной аудитории, укрепляет не только
«мягкую силу» Турции, но также глобальный мир и безопасность в долгосрочной перспективе.
Лидерские устремления заставляют Анкару вести поиски равновесия между соперничающими
между собой ролями этой страны на Ближнем Востоке и в мире. В рамках своей динамичной
дипломатической стратегии налаживания связей Турция возрождает традиции халифатов, отменив
в прошлом году визы для таких стран как Албания, Иордания, Ливан, Ливия, Египет и Сирия.
Реализуется план по созданию ближневосточного союза, который должен стать региональным
эквивалентом Европейского Союза. В связи с этим эксперты отмечают начало формирования на
Ближнем Востоке новой расстановки сил с участием России, Турции, Сирии и Ирана.
Все более заметную роль в делах ближневосточного региона играет Иран, обладающий значительным демографическим и военным потенциалом (население – около 66,5 млн. человек, численность вооружённых сил – 540 тыс., резервов – более 1 млн. человек). Тегеран оказывает влияние
на ближневосточный регион также и через шиитские общины Ирака, Ливана, Бахрейна, Саудовской
Аравии. Яркой фигурой на ближневосточной арене является и политический лидер Ирана М. Ахмадинежад ( Mahmud Ahmadi-Nejad), известного своими радикально-исламистскими заявлениями.
Специфической чертой Ближнего Востока является то, что в качестве «игроков» там выступают не только государства, но организации и движения, такие как «Хизбалла», ХАМАС, а также
террористические формирования – «Аль-Каида», деятельность которой выходит за национальные
рамки, оказывая влияние на развитие обстановки во всем ближневосточном районе.
3. Превращение Ближнего Востока в «углеводородную житницу» планеты. Наличие огромных запасов и добычи нефти и газа определяет его новое положение этого региона в современной
геополитической раскладке. Как известно, основными детерминантами социального развития общества в 21 столетии выступают социально-эффективный менеджмент, финансы, энергоресурсы
(нефть, газ, атомная энергетика и др.), технологии, социальный и человеческий капитал. Рост экономики любой страны напрямую зависит от доступности и цены на газ и нефть. Так, нефть занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля в общем потреблении
энергоресурсов непрерывно растет: 3 % в 1900, 5 % перед 1-й мировой войной 1914 года, 17,5 %
накануне 2-й мировой войны 1939, 41,5 % в 1972, 48 % в 2004 и более 50 % на современном этапе
[10]. В списке стран с наибольшими запасами нефти и объемом ее добычи ведущие позиции по ито-
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гам 2009 года занимают такие ближневосточные страны как Саудовская Аравия ( 2-е место в мире,
1-е место – Россия), Иран (4-е место), ОАЭ (8-е место), Кувейт (10-е место), Ирак (12-е место), Ливия (18-е место), Катар (21-е место). В газовом сегменте запасов и добычи лидирующие позиции
занимают после США и России Иран, Алжир, Саудовская Аравия, Катар, Египет, ОАЭ[11]. Самые
богатые месторождения нефти и газа находятся, в основном, в ближневосточном регионе. Только в
зоне Персидского залива сосредоточены две трети мировых запасов нефти и одна треть резервов
газа. Подобной концентрации жизненно важного для мировой экономики энергетического сырья
нет ни в одном другом районе Земного шара. Не случайно США сохраняет в этом районе масштабное военное присутствие – крупный военный контингент в Ираке, военные базы в Кувейте, на Бахрейне, в Катаре и ОАЭ. Характерной чертой их линии в этой зоне является, с одной стороны, преобладание военно-политического компонента над политическим, а с другой – стремление оставаться единственным гарантом стабильности, что предопределяет неприятие ими идей сформирования
там собственной системы коллективной безопасности. США умалчивают о том, что одной из главных причин их активного вмешательства в дела региона и необходимости постоянного военного
присутствия США на Ближнем Востоке является установление прочного контроля над местными
углеводородными ресурсами, которые являются крупнейшими в мире, и путями их транспортировки. Все остальное – производное из этого. На Ближнем Востоке сходятся в узкий пучок морские и
воздушные пути, связывающие Европу с Азией и Тихоокеанским регионом, через Ормузский и
Гибралтарский проливы и Суэцкий канал осуществляется снабжение углеводородами стран Европы, Южной Азии и Дальнего Востока. Борьба за влияние и доступ к основной «кладовой» мировых
энергоресурсов, коим является сейчас Ближний Восток, выступает борьбой за выживание и социальный прогресс стран в будущем. Напомним, что разведанных запасов нефти (а нефть относится к
невозобновляемым ресурсам) хватит на период от 11 лет в Китае до 130 лет в Ираке, и это обостряет внимание мирового сообщества к энергоресурсам Ближнего Востока [10]. Ближневосточные
страны осознают свою значимость в этом аспекте для мирового сообщества и, сократив в 1973 добычу нефти на 5 млн баррелей в день (чтобы наказать Запад), спровоцировали рост цен на нефть в 4
раза, что повлекло за собой «нефтяной кризис». В дальнейшем все значимые события в ближневосточном регионе (как, например, ирано-иракская война, вторжение Ирака в Кувейт, война в Ираке и
др.) оказывали существенное влияние на цену нефти, на политические и экономические процессы в
мире.
4. Тенденции развития Ближнего Востока. Можно выделить следующие:
- демократизация общественно-политической жизни в странах региона будет постепенно
пробивать себе дорогу, хотя и с большими трудностями, неравномерно, с отступлениями;
- усилится разница в условиях экономического развития между ближневосточными государствами и путях проведения экономической политики, при этом определяющим фактором станет сохранение или истощение запасов углеводородного сырья в той или иной стране;
- рост населения усилит миграционные процессы. Сохранение в большинстве ближневосточных стран высоких темпов роста населения обострит проблему создания новых рабочих мест, особенно среди молодежи, что сделает ее более восприимчивой к политической радикализации. Увеличатся потоки людей, направляющихся в поисках работы и лучшей жизни за рубеж, главным образом в страны Западной Европы и Северной Америки, а также из более бедных стран региона в
более богатые аравийские монархии;
- возрастание роли религии, прежде всего ислама, в происходящих в ближневосточных странах процессах. Особо отметим дальнейшее усиление роли политического ислама, демонстрирующего свою способность эффективно влиять на общество и государство;
- государство сохранит свое доминирующее воздействие на жизнь общества. На местном
уровне сохранится влияние племенного и кланового факторов. В большинстве стран Ближнего Востока сохранятся режимы с жестким централизованным управлением. Реальное гражданское общество может появиться в следующее десятилетие лишь в отдельных странах региона;
- регион останется потребителем новейших научно-технических достижений. Собственный
же прогресс в сфере развития науки и разработки новых технологий будет незначителен. Характерным будет использование специалистов мирового уровня из развитых стран, акцент на использовании експертного знания во всех сферах общественной жизни;
- сохранение места Ближнего Востока в качестве рынка сбыта топливно-энергетических
ресурсов в рамках глобализационных экономических процессо; однако роль только мирового поставщика сырья будет вызывать раздражение у местных правящих элит; которые будут выдвигать
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особенные программы социального развития ( как это делают сейчас М.Кадаффи (Ливия) и
М.Ахмадинеджад(Иран));
- наращивание вооружений. Главные конфликты будут связаны с борьбой за обладание ресурсами (водными, энергетическими). Все это сохранит настрой на враждебность в межгосударственных отношениях и обусловит продолжение в регионе гонки вооружений путем приобретения
ближневосточными странами все более современных видов оружия и военных технологий, включая
оружие массового уничтожения (ОМУ). Причем распространение последнего будет для Ближнего
Востока характерно в большей степени, чем для других районов мира. Увеличение арсеналов государств региона усилит угрозу возникновения конфликтов между ними [12].
Итак, анализ развития Ближнего Востока за последние десятилетия позволяет сделать следующие выводы:
1. В этом регионе происходит формирование новой политической формации,
модернизационные процессы, охватившие все сферы жизнедеятельности ближневосточных
государств, формируют новую реальность, которая постепенно меняет существующие
геополитические раскладки. Борьба за влияние и контроль над этой территорией между
супердержавами и самоопределяющимися ближневосточными государствами будет только
усиливаться.
2. Осознание значимости своих энергоресурсов обуславливает более активную и
независимую позицию ближневосточных стран в глобализационных процессах современности, а
также их интеграцию в региональные блоки и объединения.
3.Нестабильность региона угрожает безопасности мирового сообщества, поэтому разрешение
внутренних и внешних конфликтов на Ближнем Востоке является ключом к стабильному будущему
всего мирового сообщества.
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SUMMARY
This article analyzes the emergence of a new reality in the Middle East. The author identifies key
issues and events that indicate a new social quality and the role of regional players in this Middle East area.
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В. О. СКВОРЕЦЬ
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ МАТРИЦІ –
ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ЖИТТЄУСТРОЮ НАРОДУ

В наш час розгортання цивілізаційної кризи актуалізує проблему пошуку інституціональних
засад, механізмів та засобів збереження народу, модернізації суспільства, адаптації суспільного
життя різних країн до умов глобалізованого світу. Цивілізаційна криза все більше проявляє себе як
вирішальний чинник, що загрожує існуванню народів і держав. На очах людей середнього віку відбувся розвал СРСР, Югославії, змінилося співвідношення сил суб’єктів світової політики.
З’явилися ґрунтовні дослідження тих викликів і загроз, перед якими опинилися окремі народи та
цивілізації. Аналізуючи кризу євроатлантичної цивілізації, впливовий західний політик Патрік Дж.
Б’юкенен констатує: «смерть Заходу – не передбачення, не опис того, що може відбутися в деякому
майбутньому; це діагноз, констатація того, що відбувається в даний момент. Нації «першого світу»
вимирають. Вони опинилися в глибокій кризі… Рівень народжуваності в західних країнах знижувався протягом багатьох років. Якщо не рахувати мусульманську Албанію, жоден європейський народ не в змозі забезпечити належний рівень відтворення. … Немає ніяких ознак зміни ситуації на
краще: число європейців скорочується в абсолютному вираженні» [1, с. 41]. Осмислюючи процеси і
тенденції в суспільно-політичному, економічному та духовному житті сучасного американського
суспільства, О.А. Платонов і Г. Райзеггер констатують, що вони ведуть до загибелі США [17].
С.Г. Кара-Мурза розглядає системну кризу в Росії після 1991 року як національну катастрофу,
пов’язану з підривом основних устоїв російської цивілізації, яка загрожує розвалом російської держави [9]. Отже, внутрішні аспекти цивілізаційної кризи притаманні таким важливим центрам глобалізованого світу як США, країни Євросоюзу, Росія.
Поряд із глобалізацією найважливішим чинником, що визначає долю народів, як і в минулі
віки, залишається життєустрій народу. Деякі країни (Китай, Індія, Бразилія), скориставшись глобалізацією світової економіки, змогли ввійти до числа лідерів світового розвитку. В першій половині
2010 р. Китай, випередивши Японію, вийшов на 2-ге місце в світі за обсягом ВВП. За оцінкою фахівців, стрімкий прорив до ліги світових держав здійснює Індія, яка з середини 90-х років ХХ століття забезпечувала щорічне зростання економіки на 8% (і переважно за рахунок внутрішніх інвестицій). «Індія перетворюється в один із рушіїв світового технологічного процесу, а через 20-30 років,
вона, згідно прогнозів, стане третьою світовою державою після США та Китаю» [18, с. 35]. Ці успіхи є наслідком соціально-економічної політики держави, що спрямована на забезпечення власних
національних інтересів і спирається на життєустрій своїх народів. Пострадянські країни, лідери
яких проігнорували життєустрій та національні інтереси своїх народів, були відкинуті у своєму
розвитку на кілька десятиріч, як Україна [7; 16].
В управлінні економічними і соціальними процесами країн Заходу домінують інституціональні теорії, які в умовах пострадянських республік не забезпечують соціального поступу. Тому низка науковців (О. Гош, Ю. Павленко, М. Павловський, Ю. Пахомов, М. Сенченко та інші) доводять
необхідність адаптації технологічних досягнень Заходу до соціокультурних умов українського суспільства.
Мета статті – соціально-філософський аналіз політекономічного аспекту формування моделей
життєустрою народу.
Виживання і розвиток будь-якого народу завжди залежали від природних умов його проживання, які здійснювали визначальний вплив на формування життєустрою народу. Взаємовідносини
між народами значною мірою визначалися боротьбою за ресурси. Домінування євроатлантичної
цивілізації породжує виклик усьому людству у формі цивілізаційної кризи, яка зумовлена залежністю промислового розвитку від кризи ресурсів. Дослідник системної моделі Росії С.І. Сухонос зазначає, що в сучасному світі усі країни, незалежно від своєї політичної, ідеологічної та національної
приналежності, живуть, використовуючи технологічну базу, створену, в основному, західноєвропейською культурою. Тому криза цієї культури стає кризою усього світу. Основою цієї кризи є вичерпання традиційних видів ресурсів (сировини, енергетики, екології тощо). Теперішня специфіка
кризи полягає в тому, що в результаті всіх технологічних процесів – від видобутку сировини до
отримання кінцевого продукту споживання – використовується не більше 2% речовини та енергії, а
98% відкидаються у відходи. У ХХ ст. кожні 20 років обсяг промислового виробництва подвоювався, а кількість викидів збільшувалася кожні 10 років більш, ніж у 60 разів. Академік І.В. Петрянов-
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Соколов підрахував, що в наш час ми живемо в 1000 (!) разів забрудненішому світі, ніж на початку
минулого століття [21, с. 99].
С.І. Сухонос наголошує, що криза ресурсів – не новина у світовій історії. Саме такі глобальні
кризи приводили людство до переходу на новий ресурсний базис. Так свого часу здійснювався перехід від збиральництва до скотарства, від скотарства до землеробства, від землеробства до індустріального розвитку. Кожному такому якісному стрибку передувала глобальна криза ресурсів (дичини і плодів, пасовищ та ріллі), яка ставила людство перед альтернативою: піти людоїдським шляхом або здійснити грандіозну революцію в технології. «Сьогоднішня криза в цьому відношенні повністю типова. Адже як не прикрашай варіант «золотого мільярда», це – тимчасовий паліатив, який
все рівно приведе до людоїдського взаємного знищення, він лише відтягує крах сучасної індустріальної технології. Єдиний кардинальний порятунок лежить у черговому переході на нову сировинну
та технологічну базу, яка б на порядки розширила можливості розвитку людства. У наш час такий
перехід неможливо здійснити без творчого наукового перетворення всіх технологічних процесів»
[21, с. 101-102]. Отже, теперішня тенденція взаємодії між суспільством і природою посилює загрозу
загибелі людства і необхідність нової технологічної революції, а тому доля окремих держав залежатиме від здатності здійснити модернізацію суспільства, спираючись на життєустрій народу.
Пошук шляхів подолання цивілізаційної кризи як кризи ресурсів сучасного світу вбачається у
виявленні тих чинників, які становлять фундамент існування та еволюції різних народів. Фундаментом життєустрою будь-якого народу є процес суспільного відтворення. Розглянемо ключові аспекти розвитку уявлень про процес суспільного відтворення та роль інституціональних матриць у цьому процесі.
Різні аспекти процесу суспільного відтворення знайшли відображення у творах класиків політекономії. Термін «політекономія» до наукового обігу був введений французьким економістом
Антуаном де Монкретьєном у роботі «Трактат політичної економії» (1615 р.). Значний внесок у
розвиток політекономії зробили Адам Сміт («Дослідження про природу і причини багатства народів», 1776 р.), Уїльям Петті («Політична анатомія Ірландії», 1672 р.), Давид Рікардо («Початки політичної економії і оподаткування», 1817 р.), Томас Роберт Мальтус («Дослід про закон народонаселення», 1798 р., «Принципи політичної економії», 1820 р.), Дж. Мілль («Елементи політичної
економії», 1821 р.), Жан Батист Сей («Трактат політичної економії», 1803 р., «Катехізис політичної
економії», 1817 р., шеститомний «Курс політичної економії», 1828-1830 рр.), Жан Шарль Леонард
Сімонд де Сісмонді («Нові початки політичної економії, або про багатство у його відношенні до
народонаселення», 1819 р.), К. Маркс («До критики політичної економії», 1859 р., «Капітал», перший том, 1867 р.). Завдяки творчості цих мислителів політекономія постала як самостійна наука,
яка досліджує внутрішні закономірності розвитку суспільства. Предметне поле політичної економії
визначили такі економічні явища і процеси як виробництво, обмін, розподіл і споживання матеріальних благ, а також пов’язані з ними праця, гроші, прибуток, земельне рента, капітал та багато інших.
Економічні явища і процеси в умовах певної країни набувають специфічного характеру, а тому кожна країна потребує власної політичної економії, яка органічно пов’язана з розвитком світової
політекономії.
Марксизм пов’язує політекономію з історичною наукою. У творі «Анти-Дюрінг» Ф. Енгельс
писав: «Політична економія, в найширшому розумінні, є наука про закони, що управляють виробництвом і обміном матеріальних життєвих благ у людському суспільстві». Мислитель вбачав специфіку цієї науки в тому, що вона не може бути «однією і тією ж для всіх країн і всіх історичних
епох. … політична економія по своїй суті – історична наука. Вона має справу з історичним матеріалом, тобто з таким, що постійно змінюється…» [12, с. 140-141].
Відомий український економіст М.І. Туган-Барановський стверджував, що політична економія розглядає причини різниці в багатстві та убогості народів, неоднакового поділу багатства серед
кожного народу і розповсюдження скрізь постійної убогості серед зростання багатства [23, с. 6162].
Аналізуючи об’єктивну роль політичної економії, О. Гош зазначає, що різні історичні форми
економічного ладу різних країн і народів світу зумовлені різними природними та історичними умовами їх розвитку. Досі політекономія вироблялася переважно на матеріалі країн і народів західної
цивілізації, але народи кожної цивілізації гостро потребують дослідження своїх об’єктивних форм
економічного ладу, вироблення політичних економій своїх цивілізацій. «Без вироблення політичної
економії (в широкому розумінні) народів слов’яно-православної цивілізації наукової історії їх не
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написати, бо вона не включатиме серцевинного стрижня – історичних форм суспільноекономічного ладу. Цього, проте, недостатньо. Виробити, наприклад, наукову програму дальшого
розвитку сучасного українського суспільства на цивілізаційному матеріалі не вдасться. Економічний лад сучасної України дещо відрізняється від економічного ладу Росії, Бєларусі, хоча йдеться
про країни однієї цивілізації. Через це доречно вести мову і про особливості політичної економії (у
вузькому і широкому розумінні) України» [6, с. 53].
Політекономічний підхід виходить із визнання органічної єдності тих процесів, що відбуваються в економіці країни, її соціальному житті та соціальній структурі, а також у політичному житті, де взаємодія соціальних суб’єктів зумовлена передусім соціально-економічними потребами та
інтересами. Розвиток економічної діяльності супроводжується суспільним поділом праці, детермінує зміну соціальної структури і відповідним чином створює підґрунтя суспільно-політичного життя. Політекономія відображає загальний зв'язок економічної, соціальної, політичної і духовної сфер
у цілісному соціальному організмі, а тому є наукою з найвищим серед усіх наук потенціалом оптимізації та гармонізації суспільного розвитку.
На нашу думку, політекономія є тією фундаментальною наукою, яка вивчає життєустрій
народу. Це уявлення ґрунтується на таких підставах: 1) політекономія вивчає органічну єдність
економічних, соціальних, політичних і духовних процесів соціального організму; 2) політекономія є
наукою історичною, яка аналізує появу, розвиток, зміст і сутність значного кола суспільних феноменів, що впливають на життєдіяльність соціального організму; 3) політекономія є знаряддям удосконалення соціально-економічного та суспільно-політичного ладу певного суспільства.
Можновладці нерідко вбачають у політекономії загрозу своєму пануванню, прагнуть обмежити її вплив. В анотації до книги «Запретная политэкономия. Революция по-русски» зазначається, що
«на Заході з початку ХХ століття, а в Росії з 1990-х років політекономія потрапила в немилість, ставши по суті забороненою наукою». У назві першого розділу книги її автор В. Галін називає політекономію «небезпечною теорією» і далі з’ясовує «чому була віддана забуттю наука про рушійні
сили розвитку суспільства» [4].
Проблемою розробки теорії суспільного відтворення займався А.Л. Вугальтер, який у 1999 р.
видав монографію «Логика общественно-экономического процесса». Він доводить: теорія суспільного відтворення, не дивлячись на багатовікові потуги вчених, продовжує залишатися проблемою
«за сімома печатями», а «відомі в історії науки спроби зрозуміти і описати процес суспільного відтворення уявляються чимось схожими на пошуки примарного «філософського каменя». Також називає «три причини ненаукового стану економічної науки»: 1) Економічний практицизм як конкретно-практична, тенденційно-рекомендувальна спрямованість економічної теорії, тобто підміна дослідницького інтересу пристосувальним. 2) Однобічність та дослідницький телеологізм, коли апріорі ставиться завдання щось обґрунтувати або навіть відкрити. Це погляд на економічні процеси
зсередини, а саме з точки зору окремого підприємства, окремого підприємця, того чи іншого суспільного класу, уряду окремої країни чи інших суб’єктів (наприклад, маржиналістська концепція максимізації прибутку, соціалістична ідея зростання народного добробуту, меркантилістська теорія
збільшення державного багатства тощо). 3) Ідеологізація цієї найбільш політизованої галузі людського знання: спроба обґрунтування «прекрасного сьогодення» або пошук цілей і шляхів зміни світу.
Як філософія була свого часу «служанкою богослов’я», так і політекономія була і все ще залишається ідеологічним засобом в руках можновладців і тих, хто домагається влади [3, с. 5-6].
Розглядаючи суспільне відтворення як «постійно діючий самовідновлювальний процес споживання – виробництва – розподілу», А.Л. Вугальтер зазначає, що в пізнавальному зрізі це кут зору, під яким ми сприймаємо і описуємо «спосіб існування людини, а саме цілісне за обсягом і єдине
в часі уявлення про всі процеси, відображені в її господарській діяльності». «Відтворення є цілісне
одномоментне уявлення усіх етапів, усіх частин, усіх сторін господарської діяльності. Ця позачасова модель економічних відносин включає циклічну повторюваність процесу. Будучи вираженим у
крупних градаціях, відтворення включає: видобуток, обробку, переробку (або виробництво), надання послуг, транспортування, розподіл, споживання, а також відчуження, управління, пряме насильство тощо. … Суспільне виробництво є процес, структурований у двох доповнюючих одна одну
площинах: в смислі поділу праці та в смислі розподілу соціальних функцій» [3, с. 11, 19].
На Заході в управлінні економічними та соціальними процесами широкого використання набула інституціональна теорія, яка знайшла відображення у творах відомих сучасних економістів.
Дослідники в структурі інституціоналізму виділяють щонайменше три різні економічні теорії:
1) власне інституціональну; 2) нову інституціональну; 3) математичну інституціональну. В сучас-
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них умовах власне інституціональна економічна теорія представлена у працях Дж.К. Гелбрейта,
Р. Хейлбронера, Дж. Ходжсона та ряду інших учених Заходу. До представників нової інституціональної економічної теорії зараховані Р. Коуз, Д. Норт, О. Вільямсон, Т. Еггерсон та інші відомі
зарубіжні вчені. За змістом їх теорії представляють собою міждисциплінарний напрям досліджень,
у межах якого об’єднуються економіка, право, теорія організацій, соціологія і антропологія. Проблеми аналізуються на основі неокласичної економічної теорії та ідеології неолібералізму. В математичній інституціональній економіці прийняті передумови неокласики – принцип раціональності,
ринкова рівновага, методологічний індивідуалізм, обмеженість ресурсів та ряд пов’язаних з ними
експліцитних (неявних) передумов [11, с. 7-8].
За оцінкою фахівців, вершиною нової економічної історії Д. Норта в наш час є монографія
«Інститути, інституціональні зміни та функціонування економіки» (1990 р.). У цій книзі він здійснив переосмислення самого поняття «інститути». Раніше їх трактували головним чином як сукупність організаційних структур. В новій книзі «інститути» розглядаються як «правила гри» в суспільстві, або «створені людиною обмежувальні рамки, які організовують взаємовідносини між людьми». Якщо раніше Д. Норт звертав основну увагу на вплив інститутів на зміни виробництва, то тепер у центрі його уваги опинилися проблеми зміни самих інститутів. У новій книзі він звернув увагу на стійкість неефективних норм, які далеко не завжди відмирають «самі по собі» під впливом
більш ефективних «правил гри» [8, с. 254-255].
У 1980-х рр. виник інший теоретичний інституціональний підхід до економічної історії, заснований американськими істориками-економістами П. Девідом і Б. Артуром (у вітчизняній літературі перекладають як «залежність від попереднього розвитку»). Якщо в «нортівській» новій економічній історії акцент зроблено на тому революціонізуючому впливі, який здійснюють правові інновації, то в теорії залежності від попереднього розвитку основну увагу звернено на інерційність
розвитку. «Інакше кажучи, якщо послідовники Д. Норта вивчають, як стають можливими інституціональні інновації, то послідовники П. Девіда и Б. Артура, навпаки, – на те, чому інституціональні інновації далеко не завжди можливі. Крім того, якщо Д. Норт при вивченні інститутів акцентує
увагу на правах власності, то П. Девід і Б. Артур – на неформальних механізмах вибору» [8, с. 256257].
Утвердження інституціональної теорії стало відповіддю на кризу економічної теорії. Зміна
парадигми в теорії економічної науки зумовлена кризою неокласичних теорій, які виявилися нездатними скласти підґрунтя для подолання диспропорцій у соціально-економічному розвитку більшості країн світу. Неоліберальні моделі реформування економіки у постколоніальних країнах протягом
50 років не привели до позитивних результатів. Перші невтішні підсумки реалізації неоліберальної
моделі трансформації економіки підбиті і країнами з перехідною економікою, в тому числі Україною. Переважна більшість вітчизняних і західних експертів констатують помилковість не самого
інструментарію реформ, які відбуваються протягом перехідного періоду, а, по-перше, порядку їх
здійснення, по-друге, ігнорування інституціональної специфіки вихідного стану об’єктів трансформації [5, с. 196].
Як зазначає П.М. Леоненко, автори і укладачі новітнього п’ятитомного видання «Світова
економічна думка через призму століть» (2004-2005 рр.) запропонували своєрідне бачення інституціоналізму і зробили спробу «пов’язати теоретичний зміст основних шкіл і напрямів західної економічної теорії з соціально-політичною практикою» [11, с. 9]. Такий підхід вітчизняних економістів
до осмислення надбань світової політекономічної думки засвідчує проблему синтезу інститутів ринкової економіки до пострадянських умов. Ця проблема постає як необхідність адаптації інституціональної теорії до історично утвореної економічної системи в Україні, адже й теорія «залежності
від попереднього розвитку» вказує на недопустимість ігнорування реально існуючої системи виробництва і життєустрою народу.
Фахівці констатують: «Висновок, який правомірно зробити, узагальнюючи інституціональні
дослідження, сформовані протягом ХХ ст., зводяться до тези неможливості побудови уніфікованих моделей розвитку навіть у тих країнах, які мають однотипну соціально-економічну основу,
побудовану на ринкових відносинах. Причому така неможливість виходить із просторової специфіки формування інститутів» [5, с. 197-198]. Цей висновок підтверджує обґрунтованість позиції професора О. Гоша щодо необхідності створення політекономії народів слов’яно-православної цивілізації та політекономії України.
Інституціональна матриця суспільства, за Д. Нортом складається з інституцій (правила гри)
та організацій (гравці – фірми, кооперативи, політичні партії, законодавчі і регуляторні органи,
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профспілки, церкви, школи, клуби, університети). Інституції являють собою створені людьми обмеження з метою зниження невизначеності у взаємовідносинах. Вони складаються з формальних
(правила, закони, конституції) і неформальних правил (норми поведінки, звичаї, добровільно обрані
для себе правила поведінки), та механізмів забезпечення їх дотримання (совість, помста, соціальні
чи державні санкції) [13, с. 14-15].
Російська дослідниця С.Г. Кірдіна розробила концепцію інституціональних матриць, що ґрунтується на поняттях «базовий інститут» й «інституціональна матриця». Базові інститути – це
«глибинні, історично стійкі основи соціальної практики, які забезпечують відтворення соціальної
структури в різних типах суспільств». Інституціональна матриця розглядається як вихідна модель
базових соцієтальних інститутів, що склалися в співтовариствах здатних себе відтворювати. Інституціональна матриця – це стійка, історично утворена система базових інститутів, які регулюють
економічну, політичну та ідеологічну підсистеми суспільства. Автор концепції виділяє західну і
східну інституціональні матриці як ідеальні типи у веберовському розумінні та визначає їхню роль
як чинника, який «задає» природу суспільства, визначає його специфіку, що відтворюється в ході
історичної еволюції [10, с. 15-17].
Значний внесок у розвиток вчення про матричну природу суспільства зробив відомий мислитель С. Кара-Мурза, який розробляє цивілізаційні засади осмислення історії та сучасності народів
Православно-Східнослов’янської цивілізації. У книзі «Матрица «Россия» він окреслює цивілізаційний фундамент, на якому ґрунтується життєустрій великого народу. «Життєустрій народу базується
на великих техніко-соціальних системах (промисловості, транспорті, теплозабезпеченні, охороні
здоров’я та інших). Утворившись в залежності від природного середовища, культури, доступності
ресурсів і конкретних історичних умов, такі системи стають матрицями, на яких відтворюється суспільство. Переплітаючись одна з іншою, ці матриці «тримають» країну та культуру і задають той
простір, в якому існує країна і народ. Утворившись історично, а не за підручником, ці матриці мають велику інерцію, так що заміна їх на інші, навіть дійсно більш досконалі, завжди вимагає великих затрат, а може привести й до катастрофічних втрат» [9, с. 5].
Як бачимо, у вчення про інституціональні матриці науковці Заходу і Росії вкладають різний
зміст. Розглядаючи інституціональну матрицю суспільства як сукупність інституцій (правил гри) та
організацій (гравців), західна наука відображає певну специфіку суспільних відносин, що ґрунтується на індивідуалізмі та протестантській етиці, яка формує «дух капіталізму». Джерелом формування такого розуміння інституціональних матриць стало специфічне соціокультурне середовище, а
це означає, що цей підхід на Заході сформувався історично. У країнах пострадянського простору
склалися інші соціокультурні умови, але вітчизняні реформатори, за порадами західних вчителів
(таких як МВФ), почали насаджувати ринкові інституції, доводячи нібито ці інституції будуть функціонувати (за логікою речей) подібно до інституцій у країнах Заходу.
Вчення С.Г. Кірдіної та С.Г. Кара-Мурзи відображає роль інституціональних матриць як визначальних чинників процесу суспільного відтворення. Джерелом такого уявлення сутності інституціональних матриць є специфіка соціокультурного середовища Православно-Східнослов’янської
цивілізації. Історичний досвід великих модернізацій Росії засвідчує їх корінну відмінність від модернізації країн Заходу за ознаками визначальної ролі держави, масштабності складових частин модернізації, високих темпів та доленосних результатів. Це стосується як реформ Петра І, так і сталінської модернізації СРСР, коли формувалися таких інституціональні матриці як державне управління,
промисловість, армія, флот, освіта, наука, шляхи сполучення.
Аналіз інституціональних аспектів взаємодії цивілізацій засвідчує важливість для України
саме другого розуміння інституціональних матриць. Ю.В. Павленко зазначає: «Світовий досвід доводить, що, як показав Ю.М. Пахомов, механічне перенесення західних принципів організації економічного життя на незахідний цивілізаційний ґрунт повсюдно дає виключно негативні наслідки,
приклади чого дає абсолютна більшість африканських, латиноамериканських та пострадянських
країн, тоді як успіху досягають лише ті держави, уряди яких свідомо, послідовно і цілеспрямовано
адаптують елементи західних інституцій (а не західну інституціональну систему як таку) до власних цивілізаційних умов, синтезують і модернізують свої традиційні цивілізаційно-національні інституції через адаптацію певних, визнаних не лише корисними, а й такими, що можуть бути адаптованими конкретним середовищем, явищ і досягнень Західної цивілізації. Повсюдно це визначається вмінням відповідно до місцевих умов і потреб ефективно поєднувати своє і запозичене за
принципом адаптації другого до першого» [14, с. 115-116].
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Як бачимо, для виживання, збереження і соціального поступу кожного народу непересічне
значення мають традиційні цивілізаційно-національні інституції, на яких формується життєустрій
народу. На нашу думку, життєустрій – це система забезпечення нормальних умов життя, яка є результатом життєдіяльності людей і відображена сукупністю факторів, серед яких визначальними є:
1) цілеспрямована суспільна діяльність особистостей; 2) взаємодія соціальних суб’єктів у процесі
реалізації своїх потреб та інтересів; 3) нагромадження соціального досвіду і соціальних цінностей;
4) формування суспільних відносин і соціального капіталу; 5) забезпечення соціальної безпеки життєдіяльності з допомогою соціальних норм та інших засобів; 6) реалізація різноманітних проектів з
використанням різних ресурсів; 7) забезпечення умов для реалізації процесу суспільного відтворення [19].
Явище життєустрою являє «систему забезпечення нормальних умов життя», а системоутворюючим фактором життєустрою кожного соціального суб’єкта є процес суспільного відтворення.
Отже, сутність життєустрою є суспільне відтворення. Форма життєустрою детермінується відтворювальними процесами, які є складовими процесу суспільного відтворення. До них відносяться наступні формоутворюючі процеси, які надають життєустрою властивості системної цілісності:
1) відтворення людини; 2) відтворення виробництва і споживання; 3) відтворення виробничих відносин і відповідної соціальної структури; 4) відтворення політичної системи суспільства; 5) відтворення техносфери соціуму; 6) відтворення соціокультурної сфери соціуму; 7) відтворення способу
життя [20].
Запропонована автором теоретична модель життєустрою народу спирається на ідеї політекономічної теорії в цілому та вчення про матричну природу суспільства, має значний методологічний
потенціал, що дозволяє досліджувати формоутворюючі процеси суспільного відтворення певного
народу як соціального організму.
Аналіз політекономічних вчень засвідчує, що інституціональні матриці виступають основою
формування моделей життєустрою народу, а політекономія є теоретичною основою розробки моделі соціально-економічного розвитку країни.
На пострадянському просторі, спираючись на досвід двох десятиліть ринкових реформ, формуються 2 основні підходи до розробки моделі соціально-економічного розвитку. Прагнучи адаптувати інституціональну теорію до пострадянських умов, економісти основні зусилля спрямували на
створення ринкового середовища та ринкових механізмів управління суспільством. У кінці 90-х
років ХХ ст. після краху неоліберальних реформ на пострадянському просторі цей підхід став домінуючим в економічній науці і практиці. Управління соціально-економічним розвитком на основі
інституціальної теорії в умовах економічного піднесення 2000 р. – першої половини 2008 р. забезпечило поступову стабілізацію соціально-політичної ситуації в Україні. Ця модель дає Україні можливість існувати в якості сировинного придатку Заходу, але забезпечити модернізацію і процвітання країни вона не здатна.
Другий напрямок розробки моделі соціально-економічного розвитку України відображений у
творах О. Гоша, Ю. Павленка, М. Павловського, Ю. Пахомова та інших дослідників, які відстоюють
необхідність інтеграції України до світової економіки не в якості сировинного придатку Заходу, а в
якості високотехнологічної країни. Ця модель вимагає опори на механізми вітчизняних відтворювальних процесів, які формувалися протягом десятиліть і століть. В центрі уваги держави повинні
бути не лише умови бізнес-середовища, а ті інституціональні матриці, які забезпечують збереження, відтворення і соціальний поступ народу (наука, освіта, культура, охорона здоров’я). Н. Татаренко зазначає, що використання Україною технології «наздоганяючої модернізації» об’єктивно зумовлене історичним розвитком у складі СРСР – країни зі специфічним соціально-економічним укладом, що вимагає задіяння внутрішніх стимулів економічного саморозвитку. Та це не прирікає її на
технологічне відставання, оскільки за «культурною матрицею» свого часу вона випереджала навіть
домінуючі країни світу, пропонуючи йому солідаризм планетарного масштабу. В умовах, коли Західна цивілізація переходить до постіндустріального, інформаційного суспільства, в Україні був
втрачений головний історичний орієнтир розвитку – «становище науки, культури й освіти, тобто
саме тих сфер національного життя, поза інтенсивним розвитком яких неможливе ніяке просування
до постіндустріального типу цивілізації» [22, с. 65-67, 68].
Народ ще не сказав вирішальне слово у виборі моделі соціально-економічного розвитку України, а його готовність до цього вибору буде залежати від інтелігенції.
Вибір моделі розвитку України має бути обґрунтованим методологічно і науково, а тому надзвичайно актуальним є застереження В.І. Воловика про шкоду, якої завдала суспільству деформація
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принципів соціального пізнання в радянський і пострадянський період. «Деформація інтегруючого,
а з ним і інших принципів методології соціального пізнання знижувала науковий рівень соціальної
теорії, а також практичної свідомості, що базувалась на ній, тобто ідеології, вела до їх догматизації
і міфологізації. При цьому неможливо не бачити, що негативний вплив зазначеного фактору продовжується і в наші дні. Прикладами тому є нещодавні спроби протягти до практичної реалізації відверто авантюристичні програми докорінного перетворення суспільства у найкоротші строки, спроби некритичного використання соціальних теорій авторів, що мешкають у західних країнах, переносу висновків тих теорій на нашу специфічну суспільну реальність, спроби форсувати зміни в соціальних структурах молодих суспільств» [2, с. 65].
Політекономія має ґрунтовну відповідь на виклики, перед якими стоїть Україна: успішною
може бути лише модель соціально-економічного розвитку, яка спирається на традиційні цивілізаційно-національні інституції та здатна адаптувати світові технологічні досягнення до місцевих
умов. В той же час стан суспільної свідомості не повною мірою відображає осмислення цієї реальності. Ю.В. Павленко застерігає, що «для винайдення продуктивної моделі соціально-економічного
розвитку кожна країна має усвідомлювати власне соціокультурне підґрунтя» [15, с. 10]. М.А. Павловський визначив основу моделі розвитку України, що органічно спирається на життєустрій народу: «Основою розвитку України мала б стати історична спадщина трьох видатних періодів в історії
українського народу: духовних надбань Київської Русі, демократичних здобутків козацької доби та
науково-технічних, технологічних і соціальних досягнень радянського періоду» [16, с. 40].
Аналіз теоретичних уявлень про зв'язок політекономії із життєустроєм народу виступає підставою для наступних висновків:
1. В умовах цивілізаційної кризи сучасного світу, що пов’язана з кризою ресурсів, актуалізується проблема вивчення життєустрою народу. Фундаментом життєустрою народу є процес суспільного відтворення, різні аспекти якого знайшли відображення в творах класиків політичної економії.
2. Кожен народ потребує розробки власної політекономії, яка досліджує його життєустрій і є
теоретичною основою вибору моделі національного розвитку.
3. Діюча модель розвитку України ґрунтується на засадах інституціональної теорії, а перехід
до неї зумовлений негативними наслідками неоліберальних реформ.
4. Вчення про інституціональні матриці створює підґрунтя для розробки сучасної вітчизняної
політекономічної теорії.
5. Успіх модернізації України залежить від готовності народу вибрати модель соціальноекономічного розвитку, яка спирається на традиційні цивілізаційно-національні інституції та здатна
адаптувати світові технологічні досягнення до місцевих умов.
Перспектива подальших досліджень вбачається в осмисленні специфіки простору і часу формування та функціонування життєустрою народу.
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SUMMARY
The article is devoted to social philosophical analysis of political economy aspect of the model of
the people’s life organization. Every people’s specificity needs the development of own political economy,
which will examine people’s life organization and should be the theoretical basics for choice of the national development model. Institutional matrix learning develops the basics for modern creation of the national political economy of Ukraine.
Д. І. ЛЕОЩЕНКО
ДОМІНУВАННЯ ІНДИВІДУАЛІСТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СВІТОГЛЯДУ
ЯК ХАРАКТЕРНА ОСОБЛИВІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ
Відразу зазначимо, що дана робота не ставить за мету обґрунтування власне самого факту існування такого феномену, як український індивідуалізм, оскільки останнім часом ця ідея отримує
все ширшу підтримку. Щоб не виглядати безпідставними, наведемо на користь цього декілька підтверджень. Наприклад, інтровертивність як одна з системотворчих ознак ментальності українського
народу беззаперечно визнається авторами видання НДІ українознавства МОН України. Так
О.Максименко характеризує інтровертивність як певну “замкненість щодо зовнішнього світу і переважна спрямованість на внутрішній” 4, а Ю.Холодовський, погоджуючись, доповнює характеристику української ментальності такими рисами, як “анархічний індивідуалізм, партикулярне прагнення до особистої свободи, без належного прагнення до державності, коли бракує ясних цілей,
дисциплінованості й організованості” 7. Ще більш радикальним у своїх висновках є О.Смук,
який, посилаючись на більш “вагомі” авторитети, стверджує, що “майже всі дослідники ( М. Костомаров, В. Липинський, В.Винниченко) відзначають таку характерологічну рису українців, як індивідуалізм, що набуває крайніх форм асоціального егоцентризму. Він проявляється у схильності
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до непокори, в анархічному індивідуалізмі з його проявами у різних формах опосередкованого потягу до особистої свободи, з відсутністю організації, стійкості і дисципліни” 6.
Проста констатація факту існування українського індивідуалізму без зайвого обтяження необхідністю його доведення, дозволяє конкретизувати цей феномен як об’єкт нашого дослідження.
Предметом же буде виявлення тих чинників, що стали визначальними у формуванні українського
індивідуалізму, з подальшим аналізом його наслідків.
Нагадаємо, що основний зміст “індивідуалістичного” світогляду полягає в пріоритеті власних
інтересів і їхній реалізації у будь-який засіб. При цьому власна особистість розглядається як особлива цінність, що, у свою чергу, є підставою для виокремлення себе як особливого явища із цілісної
системи світу. Світ розглядається окремо як об’єкт свого активного впливу, а будь-яке інше явище,
в тому числі й інший такий же індивід, сприймається, насамперед, як засіб для досягнення головної
мети – реалізації власних інтересів. Основний же зміст світогляду “колективістського” типу можна
визначити як усвідомлення індивідом себе не тільки частиною людської спільноти (навіть при всіх
своїх індивідуальних особливостях), але й складовою частиною світу як цілісної системи взаємопов’язаних явищ. При цьому доречно не обмежуватися розумінням тільки “миттєвого” колективізму, а розглядати його, так би мовити, у часовій перспективі у вигляді поваги до традицій попередніх поколінь і врахування інтересів наступних.
Необхідно зауважити, що колективістська та індивідуалістична складові завжди діалектично
співіснують у структурі світогляду як на індивідуальному, так і на масовому рівнях. Таке співіснування у світогляді колективістських та індивідуалістичних уявлень пояснюється дуже просто. З одного боку, людина є істотою суспільною і формується як людина тільки в людському суспільстві –
в цьому витоки колективізму. Але, з іншого боку, людина наділена розумом і, як свідома істота,
просто не може не фіксувати індивідуальних особливостей в першу чергу своїх і кожної окремої
людини (зовнішня несхожість, відмінності у фізичних і розумових здібностях та ін.) – це є підставою для розвитку індивідуалізму. Отже ці дві складові завжди присутні у структурі світогляду, але
домінує, як правило, одна з них і тому ми можемо казати, що в кожному конкретному випадку (нагадаємо: як на індивідуальному, так і на масовому рівнях) ми маємо прояв або “колективістського”
типу світогляду, або “індивідуалістичного”.
Історично розвиток індивідуалізму як світоглядної домінанти простежується перш за все у
вигляді розвитку уявлень про свободу, що, у свою чергу, проявляється у наступних ознаках:
 розуміння людиною своєї особливості і виключності на відміну від усіх інших явищ світу;
 усвідомлення себе як активної творчої сили, переконаність у своїй незалежності від навколишньої дійсності і в здатності до її пізнання з метою її активного перетворення;
 впевненість у власній значущості і в здатності до самостійного визначення ціннісних орієнтирів та принципів своєї діяльності.
Прояви вказаних ознак спостерігаються не завжди, а починаючи з певного моменту, оскільки
з самого початку більша частина історії людства проходила під знаком домінування колективізму. І
це зрозуміло: для того, щоб почали переважати персоналістичні уявлення необхідно, щоб людина
досягла відносної автономності свого існування, тобто змогла б забезпечити його без допомоги інших людей. Отже, цілком логічно виникає питання: “Чим зумовлюється домінування в одних суспільствах колективістських уявлень, а в інших – індивідуалістичних?” На наш погляд, достатньо
переконливу відповідь на це запитання можна отримати з позицій діалектико-матеріалістичного
розуміння історії.
Не викликає сумніву, що колективізм людини на ранніх стадіях її розвитку визначається значним ступенем її залежності від навколишнього середовища і необхідністю в зв’язку з цим
об’єднання окремих індивідів для виживання людства як біологічного виду. Цим пояснюється, чому історично першим типом світогляду був колективізм, а перші цивілізації носили явні ознаки
традиційного консервативного суспільства.
Але з часом у деяких суспільствах поступово починає посилюватись індивідуалістична складова, яка за певних умов стає домінантою. На наш погляд, домінування тієї чи іншої складової світогляду визначається двома факторами, а саме:
 характером умов зовнішнього середовища;
 рівнем розвитку продуктивних сил.
Вплив першого фактора позначається в такий спосіб: якщо зовнішні умови (природне середовище, етнічне оточення тощо) зайво комфортні, тобто не вимагають докладання особливих зусиль
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для задоволення навіть найпростіших вітальних потреб, то при цьому взагалі є відсутнім стимул
для розвитку. Зайво суворі зовнішні умови вимагають мобілізації практично всіх зусиль суспільства, саме в плані його консолідації, що відповідно веде до розвитку уявлень колективістських і до
зниження темпів розвитку суспільства.
Індивідуалізм розвивається при наявності зовнішніх умов “усередненого” характеру, що, з
одного боку, стимулюють розвиток, а, з іншого боку, не придушують його. При цьому усвідомлення індивідом своєї відносної незалежності від колективу можливе тільки за умови, коли розвиток
здібностей і можливостей індивіда досягає такого рівня, на якому він з успіхом може при даних зовнішніх умовах існувати автономно. Зрозуміло що, такі умови виникають тільки при певному рівні
розвитку продуктивних сил.
Розглядати вплив зазначених факторів на формування світогляду необхідно безперечно тільки за умови врахування їхнього поєднання. Дійсно, якщо, наприклад, за наявності найсприятливіших факторів для розвитку землеробства у вигляді родючих земель і комфортних кліматичних умов
може забезпечуватись високий рівень продуктивності праці, а, отже, створюється підґрунтя для
підвищенню рівня автономності індивіда і, як наслідок – для розвитку індивідуалізму. Але підкреслюємо: тільки “може”, і тільки “підґрунтя”. Бо, якщо при цьому рівень розвитку продуктивних сил
буде характеризуватись наявністю примітивних знарядь праці (наприклад, кам’яна мотика) і недосконалої техніки землеобробки (наприклад, підсічно-перекладна), а тим більше – її відсутністю, то
безумовно тільки за рахунок власних зусиль, наодинці людина просто не зможе забезпечити своє
виживання. З іншого боку, навіть при сучасному розвитку продуктивних сил, але за наявності надто
жорстких умов існування (суворі природно-кліматичні умови або екстремальна, кризова внутрішньо- чи зовнішньополітична ситуація) ні про яку широку індивідуальну автономію не може йти
мова.
З’ясувавши, якими факторами і як визначається домінування колективізму чи індивідуалізму,
спробуємо застосувати його на конкретному прикладі українського суспільства. Виходячи з наявності сприятливих умов (родючість земель, відносно не суворий клімат, рівнинний ландшафт) для
розвитку таких відтворюючих видів господарчої діяльності, як землеробство та скотарство, можна
припустити, що на певному етапі, за умови досягнення відносно високого рівня розвитку продуктивних сил, існує висока вірогідність оформлення індивідуалістичного за змістом світогляду. У такому разі повинна існувати велика кількість історичних прикладів прояву цього типу світогляду.
На підставі цих прикладів можна зокрема з’ясувати коли відбувається індивідуалістична переорієнтація українського світогляду. На нашу думку, це можна більш-менш переконливо констатувати вже для першої половини XVI ст. Підтвердженням цього можуть служити тільки факти зростання рівня людської автономності, що дозволяло б окремій людині відносно самостійно забезпечувати своє існування. Таким фактом, на нашу думку, є законодавчі акти XVI ст. – так звані “статути”. Ці закони зазвичай розглядаються як свідчення послідовного проведення польсько-литовською
державою Річчю Посполитою політики закріпачення українських селян в інтересах шляхетської
верхівки. Ми ж пропонуємо, не відмовляючись від традиційного підходу, розширити його, подивившись дещо під іншим кутом. Ще 1557 року в Галичині, на Волині й Поділлі польський король і
великий князь литовський Сигізмунд ІІ Август провів аграрну реформу під назвою “Устава на волоки”. Згідно з нею придатні до обробки землі поділялись на окремі наділи – волоки, які надавались
у користування одній, рідше двом чи трьом селянським сім’ям за умови виконання натуральних або
відробіткових видів повинностей, зокрема панщини у розмірі 2 – 3 дні на тиждень. Вважаємо за необхідне звернути увагу на наступне: вже в середині ХVI ст. рівень розвитку продуктивних сил на
Україні був таким, що дозволяв одній селянській сім’ї за сприятливих кліматичних умов і високої
родючості українських земель не тільки забезпечити своє існування, але й відпрацювати частину
часу на землевласника. Дослідники одностайно констатують, що «волочна поміра» “зруйнувала,
хоча й не повністю, сільську громаду та общинну форму землекористування” 1, с.982; 5, с.106.
ХVI ст. – це час, коли на повну силу заявив про себе такий соціально-історичний феномен, як
українське козацтво. Безперечно сам процес формування українського козацтва розпочався набагато раніше, а перші письмові згадки про нього припадають на кінець ХV ст. Але саме у ХVI ст. завершується структуризація цієї соціальної групи, відмежовується реєстрове козацтво, а з виникненням у тому ж ХVI ст. Запорізької Січі, яка на декілька століть стає осередком українського визвольного руху, і саме козацтво остаточно позиціонує себе як провідна верства українського суспільства.
Умови, за яких відбувалось формування козацтва, мали настільки особливий характер, що це призвело до, можна сказати, химерного поєднання у цьому феномені елементів як колективізму, так й
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індивідуалізму. Причому це поєднання вочевидь було настільки діалектично вдалим, що це зумовило історичне довголіття козацтва і періодичне відродження його традицій.
Як явище козацтво виникає на землях, які, з одного боку, були економічно привабливими, бо
мали гарні умови для розвитку сільського господарства та всіляких промислів, але, з іншого боку,
ці землі були просто небезпечними для існування (згадаємо, до формування якого типу світогляду
призводили подібні ж умови існування стародавніх цивілізацій у долинах великих річок). Небезпеку складали фактори політичного характеру, не говорячи вже про те, що це було порубіжжя традиційно ворогуючих кочового та осідлого етносів. Формально ця територія входила до складу Речі
Посполитої, але водночас вона була предметом постійних зазіхань з боку Кримського ханства, яке
знаходилось у васальній залежності від османської Туреччини. Стан перманентної війни робив
прикордоння України зі Степом непривабливим для земельних магнатів і водночас вимагав від тих,
хто все-таки ризикував його освоювати, гуртування, об’єднання зусиль, взаємодопомоги. Звідсіля
такі характерні для козацтва суто колективістські традиції, як побратимство, військове товаришування, взаємовиручка та ін. Н.Яковенко з цього приводу пише: “…козацька спільнота не могла розділятись на «своїх» і «чужих» за етнічною чи якоюсь іншою ознакою.., оскільки її членів єднала
вища спільність «Ми», протиставлена загрозі ззовні. Врешті почуття «Ми» мусило абсолютно притлумлювати кожне конкретне «Я», бо тільки це забезпечувало колективну захищеність…” 8,
с.190.
Але в того ж автора буквально поруч з наведеним висловленням можна знайти й інше: “Натомість перші козаки-християни… були ранніми носіями індивідуалізму, протиставленого державі
та її контролю” 8, с.180. Взагалі подібні твердження все частіше можна зустріти останнім часом і
в інших дослідників. Наприклад, В.Семененко і Л.Радченко вважають, що “…у козацтва виробилася суперечлива система влади й підлеглості, яку дехто із істориків сучасності назвав агресивною
безелітною демократією. Будучи вічною опозицією державності, козацтво ігнорувало важливість
міцної ієрархічної структури” 5, с.98. Найбільш яскраво свободу особистості уособлювали порядки на Запорізькій Січі, демократизм якої дозволяє (і небезпідставно) одним ідеалізувати її як козацьку республіку, а іншим – стверджувати, що “…це охлократія (влада натовпу), небезпечна для
зміцнення ідей державності” 5, с.97.
До речі, наявність у козаків антидержавницьких тенденцій, в основі яких лежить індивідуалістичне небажання обмеження особистої свободи, констатують не тільки згадані сучасні історики.
Наприклад, М.Грушевський, заперечуючи генетичний зв’язок українського козацтва з польською
шляхтою, все ж таки не втримується від спокуси пояснити наявність зазначених негативних рис
саме польським впливом: “Польські «рицарські» круги могли прищепити козацтву й Запорожу
тільки те, що мали: анархізм, неповажання закону й правительства, брак дисціплінї, нешанованнє
суспільності, чужого добра й працї – й справді прищіпляли” 3, с.304.
Доречно нагадати, що саме слово “казак” зазвичай перекладається з тюркської як “вільна людина”, але при цьому дуже часто зміст цього поняття невиправдано звужується, зводячись тільки до
значення “незакріпачена”. На нашу ж думку, у більш широкому розумінні – це людина незалежна
від значної кількості обмежень, які сприймаються як умовності, що заважають на шляху до реалізації власної мети. Часто до таких умовностей відносяться й визнані суспільством моральні цінності.
Прикладів “необтяженості” козацтва моральними нормами не бракує. Можна їх знайти, зокрема, й у Гійома де Боплана в його “Описі України”, який визнається одним з авторитетних джерел
з історії козацтва: “Управляти ними (козаками – Д.Л.) і вести їх у похід – нелегка справа, і нещасний той, хто невдало це зробить. За сімнадцять літ, які я провів у цьому краї, усі, хто займав цю посаду, трагічно закінчили свої дні” 2, сс.89 – 90. У даному випадку французький картограф засвідчив один із характерних проявів терору агресивної більшості, коли козаки, щоб убезпечити себе,
нерідко перетворювали своїх вождів на заручників, яких видавали у випадках, коли обставини
складались не на їх користь, або карали за помилкові рішення. Подібна доля спіткала ватажків антипольського повстання 1594 – 1596 рр. – гетьмана Григорія Лободу, полковника Матвія Шаулу та
Северина Наливайка. Першого козаки звинуватили у зраді і стратили самі, а двох інших, намагаючись уникнути покарання, видали полякам на їх вимогу. Гетьман Марко Жмайло, який очолив інше
повстання 1625 р. був скинутий зі своєї посади за те, що в умовах, коли тільки з’явилась загроза
погіршення становища повстанців, він виступав за продовження воєнних дій. Видано було полякам
і гетьмана Івана Сулиму, який відзначився тим, що у 1635 р. захопив і зруйнував неприступну Кодацьку фортецю.
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Навіть Богдан Хмельницький, авторитет якого не підлягає сумніву, міг стати жертвою подібного прояву “інстинкту самозбереження”. Йдеться про сумнозвісну поразку козацького війська у
битві під Берестечком 1651 р. Зазвичай цю поразку пояснюють черговою зрадою татар, які з самого
початку визвольної війни, виступаючи як союзники Б.Хмельницького, насправді переслідували
власні цілі. Коли після перших двох днів боїв ситуація стала загрозливою для українськотатарського війська, кримський хан не просто відвів свої загони, але й “прихопив” з собою гетьмана
та генерального писаря – Івана Виговського, які намагались їх затримати, залишивши козацьке військо, таким чином, без керівництва. Така вражаюча підступність природно викликала обурення дослідників в усі часи, але чомусь небагато хто з них звертав увагу на те, як сам Іслам-Гірей пояснював свій вчинок побоюваннями, що Б.Хмельницького та І.Виговського можуть видати полякам.
“Побоювання ніяк не можна вважати безпідставними, бо під час переговорів з поляками мова саме і
йшла про видачу гетьмана й генерального писаря разом із сім’ями, причому делегація повстанців
зобов’язалася розшукати для цього Б.Хмельницького” 5, с.140.
Можливо, саме передбачення тієї загрози, яку складали для молодої держави козацька некерованість і свавілля козацької старшини, підштовхнули Б.Хмельницького до встановлення спадковості гетьманської посади, на що під його величезним тиском змушена була погодитись козацька
старшина незадовго до смерті гетьмана.
Але, згадавши селянсько-козацькі повстання під проводом Марка Жмайла та Івана Сулими і
перейшовши до розгляду подій, пов’язаних із діяльністю Б.Хмельницького, ми, з одного боку, вийшли за межі ХVI ст., а з іншого боку, – за межі, обумовлені обсягом журнальної статті. А тому,
зважаючи на те, що перелік прикладів, подібних вже наведеним, можна продовжувати аж до сьогодення, доцільним буде перейти до підведення підсумків.
Характерною особливістю українського менталітету безумовно є індивідуалістичний тип світогляду, оформлення якого припадає приблизно на кін. ХV – поч.. ХVІ ст., що підтверджується
аналізом багатьох ключових моментів української історії. Результатом цього є наявність в українському суспільстві сильних відцентрових тенденцій, що значно послаблюють його єдність і є суттєвою перешкодою для його консолідації, навіть в умовах, коли це стає життєво необхідним. Ігнорування виявленої особливості може становити значну загрозу для українського суспільства на сучасному етапі його розвитку, коли необхідність подолання тривалої системної кризи вимагає
об’єднання всіх сил суспільства.
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SUMMARY
The article is devoted to the research of Ukrainian mentality. Author considers the individualistic
worldview as a typical peculiarity of Ukrainian mentality. The individualistic worldview is one of those
factors, which complicate development of the modern Ukrainian society in the direction of consolidation
and harmonization.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
Е. В. СУХАРЕВА
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТУРИЗМА
В XXI СТОЛЕТИИ

XXI век актуализировал необходимость развития такого социального института как туризм.
Он внесен фактически по содержанию и по юридической форме в «реестр» значимых системных
объектов современного общества. Касаясь степени научной разработки поставленной темы,
отметим следующее. Предметное поле философии туризма охватывает закономерности развития
этого явления, выявление его сущностных черт, механизм влияния на жизнедеятельность человека
и развитие общественных процессов. Можно согласиться, что сама постановка вопроса о
«философии туризма» требует разъяснения относительно его целесообразности и обоснованности.
Представляя туризм как духовное и социокультурное явление, как своеобразную проекцию
многогранного бытия человека, выражение его общественной и духовной сущности, философия
способна выполнять методологическую функцию относительно других наук о туризме, обогащаясь
в своем мировоззренческом и антропологическом смысле их научными достижениями. Верной, на
наш взгляд есть точка зрения, согласно которой термин «философия» может корректно
соотноситься с другим термином лишь в условиях, когда с его помощью определенное явление
(природное, социальное, ментальное) характеризуется в его мировоззренческом значении для
человека и общества в целом [1, с. 5]. Среди основателей именно социально-философского анализа
феномена туризма следует выделить таких исследователей, как В. С. Пазенок, В. К. Федорченко,
М. В. Цюрупа, А. Зязюн, А. И. Горак, В. А. Малахов, Ч. Р. Голдиер и А. Р. Брент Ритчи, Дж. Трайб
и Д. Айри, а также таких молодых отечественных ученых как О. В Головашенко, Э. В. Слободенюк,
А. Н. Варипаев, Е.В.Жадько и др. Можно утверждать о создании украинской философской школы
исследования феномена туризма. Целью нашей статьи выступает исследование закономерностей
развития мирового туризма в 21 столетии, что не нашло, на наш взгляд, должного освещения в
научной литературе.
По нашему мнению, концепт «туризм» имеет два вектора в семантическом поле –
личностный
(туристическая активность человека) и институциональный (туристическая
деятельность предприятий, учреждений, организаций, фирм по организации туристической
активности человека и удовлетворению его туристических потребностей и интересов).
Туризм как социальный институт выполняет: – институционализацию путешествий как
неотъемлемую составляющую любой культуры; – туристическое целеполагание в области
туристических интересов и типов туристической активности; – воспроизведение туристических
ценностей, потребностей и норм поведения; – регулирование туристических взаимодействий и
туристической поведения, включая управленческие, производственные, этические, культурные,
экологические и другие аспекты. Важными аспектами глобальной институционализации туризма
являются: – развитие наднациональных институциональных норм туристических взаимодействий и
туристической деятельности; – формирование мирового туристического пространства, расширение
географии межкультурных туристических контактов – создание международных организационных
структур в туризме (например, UNWTO-Всемирной туристической организации), инфраструктуры
их обеспечения, стандартов предоставления туристических услуг и подготовки туристических
кадров; – включение туризма в мировые глобальные процессы как важного фактора
соціокультурного развития.
В 21 столетии происходит глобальная институционализация туризма, важными аспектами
которой являются: – развитие наднациональных институциональных норм туристических
взаимодействий и туристической деятельности; – формирование мирового туристического
пространства, расширение географии межкультурных туристических контактов – создание
международных организационных структур в туризме (например, ЮНВТО – Всемирной
туристической организации), инфраструктуры их обеспечения, стандартов предоставления
туристических услуг и подготовки туристических кадров; – включение туризма в мировые
глобальные процессы как важного фактора социокультурного развития.
Последнее десятилетие мировой туризм демонстрирует стабильный рост. Однако под
влиянием мирового финансово-экономического кризиса темпы роста въездного туризма
(количество совершаемых туристами зарубежных поездок) сократились и составили в 2008 году
всего 2% роста по сравнению с 7 % в 2007 году, а в 2009 году произошло даже уменьшение
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количества туристов на 4,2 процента ( 880 млн.чел. против 919 млн. в 2008 году). Все регионы,
кроме Африки, в 2009 году отметили уменьшение количества прибывающих туристов [2]. В Европе
туристический поток сократился на 10%, в Америке – на 5%. Южная Америка – оказалась
единственным субрегионом, кроме Африки (+3%), который выбивается из общей отрицательной
тенденции с результатом +0,2%. Ситуация в азиатско-тихоокеанском регионе (-6%) кажется
особенно сложной в сравнении с результатами прошлых лет, а падение спроса в этом регионе
произошло гораздо быстрее, чем ожидалось. По данным Мировой туристической организации
(ЮНВТО), общая прибыль от международного туризма составила: в 2007 – 857 млрд. долларов, в
2008 – 944 млрд. долларов, в 2009 – 852 млрд. долларов[2]. Согласно прогнозам ЮНВТО,
международный туризм достигнет почти 1,6 млрд. человек к 2020 году. Из них 1,2 млрд. –
внутрирегиональные туристы и 378 миллионов будут осуществлять дальние, в основном
межконтинентальные, поездки. К 2020 году в тройке призеров будут такие регионы как Европа (717
миллионов туристов), Восточная Азия и Тихоокеанский регион (397 миллионов), а также Северная
и Южная Америка (282млн.)[2]. В то же время в регионах Восточной Азии и Тихого океана,
Ближнего Востока и Африки прогнозируется рекордный рост со скоростью более 5% в год, по
сравнению со средним мировым показателем 4,1%. Европа будет поддерживать высокую долю в
мировом туризме, хотя она будет снижаться с 60 процентов в 1995 году до 46 процентов в 2020
году[2]. Отметим, что в течение девяти месяцев 2010 г. во всех регионах мира были
зарегистрированы позитивные темпы роста туристической активности, особенно в АзиатскоТихокеанском регионе (+10 %) и Африке (+7 %). Медленнее протекает процесс восстановления в
Европе (+3 %) и Американском регионе (+3 %), – двух районах, которые больше всего пострадали
от глобального кризиса, и где наблюдаются относительно более слабые темпы восстановления
экономики[1]. В 24-х странах мира зарегистрированы темпы роста, измеряемые двузначным
числом. В их число входят: Эстония, Израиль, Гонконг, Макао (Китай), Япония, Индонезия,
Сингапур, Вьетнам, Индия, Непал, Шри-Ланка, Американские Виргинские острова, Никарагуа,
Эквадор, Кения, Сейшельские острова, Марокко, Египет и Саудовская Аравия[2]. На позитивный
прогноз не повлияло недавнее нарушение полетов самолетов в европейском воздушном
пространстве из-за изаержения вулкана в Исландии. Несмотря на то, что в связи с этим событием
очень серьезно пострадали туристы, ряд турнаправлений и компаний, определенные авиалинии,
аэропорты и туроператоры, по оценкам ЮНВТО закрытие основной части европейского
воздушного пространства в период между 15 и 20 апреля 2010 года привело к потере менее чем
0,5% от ежегодного объема международных туристских прибытий в Европу, и 0,3 % от общего
объема этого показателя во всем мире.
Движущей силой восстановления экономики туризма являются, главным образом, страны с
формирующейся рыночной экономикой, в то время как в наиболее развитых странах этот процесс
по-прежнему протекает вяло. В то же самое время, серьезную обеспокоенность вызывает рост
безработицы на основных направляющих туристических рынках, так как поступления от
международного туризма сократились до 852 миллиардов долл. США (на 6%) [2].
В 2009 году произошло значимое изменение в таблице 10 стран-лидеров по международным
туристским расходам, – Китай обогнал Францию и переместился на четвертое место в этом
рейтинге. За последнее десятилетие темпы роста данного показателя в Китае были самыми
высокими, если учесть, что в 2005 г. он находился еще только на седьмом месте. Даже во время
прошлогоднего кризиса, туристские расходы в Китае увеличились на 21% [2].
В 2009 году в рейтинге первых десяти турнаправлений по числу международных туристских
прибытий и уровню поступлений никаких существенных изменений не произошло. Франция, США
и Испания продолжают лидировать и по числу прибытий и по объему поступлений, хотя и в разном
порядке. Франция продолжает сохранять за собой положение главного турнаправления в мире по
числу прибытий, и занимает третье место по объему поступлений. США занимает первое место по
объему поступлений, и второе – по числу прибытий. Испания удерживает свою позицию второй в
мире и первой в Европе страны по объему получаемых от туризма доходов, и занимает третье место
по числу прибытий. В 2009 г., и Турция и Германия поднялись на одну ступеньку в табели о рангах,
соответственно, на седьмое и восьмое места. По числу прибытий Малайзия в 2009 г. вошла в
десятку лучших стран, заняв девятое место [2].
Что касается развития туризма как туристической активности человека, то следует отметить
его стремление расширить с помощью туризма горизонты повседневного бытия, реализовать себя
как творческую личность, достичь благодаря этому высших ступеней в социально-экономической и
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духовно-политической иерархической системе общества. Стремление человека к туристическим
путешествиям обусловлено такими его сущностными чертами как познавательная и творческая
активность. Туризм способствует преодолению устаревших мировоззренческих и жизненнопрактических стереотипов, обусловленных повседневной реальностью и социальной средой
жизнедеятельности человека. Повседневное бытие человека с его повторяемостью и ежедневной
монотонностью жизненных шагов побуждает его искать «выходы недовольства или усталости» от
устоявшихся процедур его жизни. Желание получить новые ощущения, испытать себя в новых
социальных и природных обстоятельствах, обусловливает туристическую активность человека. Его
туристические интересы направлены на получение непосредственно самим туристом объективной
информации, определенных эмоций (не только положительных, но и с помощью экстремального
туризма – определенного уровня негативных), удовлетворение частных потребностей туриста.
Формирование туристических интересов человека осуществляется как путем социализации и
передачи социального опыта предыдущих поколений, так и путем приобретения собственного
туристического опыта. Интересы как элемент сознания отражают внутреннюю готовность человека
к действиям по удовлетворению его потребностей и достижению целей средствами туристической
активности. Туристическая активность человека становится неотъемлемой составляющей его
жизнедеятельности и обуславливается целями, потребностями, мировоззренческими установками
индивида, а также социальными нормами и институтами, которые регулируют туристическое
пространство и хозяйственную деятельность субъектов туристической деятельности.
Туристическое пространство имеет своим назначением создание общественно востребованного
туристического продукта, удовлетворяющего разнообразные интересы туристов. К основным
способам познания и преобразования мира, созданным человечеством на протяжении всей истории
его существования (и к которым относят миф, философию, религию, искусство, науку, реальнопрактическую деятельность), в последнее время присоединился и туризм как оригинальный способ
видения и понимания человеком собственного бытия и путей его совершенствования.
Закономерными являются тенденции, которые проявляются в росте масштаба туристической
активности современного человека, усилении влияния туризма на жизнедеятельность индивида, на
реализацию его творческого потенциала, на расширение границ индивидуальной свободы, на
увеличение кросcкультурной составляющей туристического опыта, на рост его социальной
эффективности, что проявляется в использовании социальных и индивидуальных основ
обустройства в социокультурных системах, которые индивид посетил при осуществлении
туристических путешествий. Развитие новейших технологий обусловило использование
современным человеком для преодоления однообразия и в связи с отсутствием новизны в быту
виртуальных путешествий в другие социокультурные и пространственно-временные измерения.
Объем последних растет благодаря таким их характеристикам, как: доступность (в том числе и для
лиц, физически, финансово или социально ограничены в осуществлении туристической
активности), безопасность, интерактивность, неограниченность выбора дестинации и свобода
туристической творчества при осуществлении виртуального путешествия.
Главными факторами, которые будут определять рост туристической активности человека в
ближайшее время, являются: – процессы мировой глобализации и интеграции, которые создают
объективные предпосылки роста делового и образовательного туризма, вовлекает в свою орбиту
все новые слои населения; – глобальная информатизация общества, которая облегчает и ускоряет
удовлетворение разнообразных туристических потребностей индивида в кратчайшее время; – рост
доходов населения промышленно развитых стран в сочетании с расширением индустрии
развлечений и отдыха, акцентирование на создании все более разнообразных видов социального
общения, среди которых туризм не имеет себе равных по степени разнообразия; – появление нового
феномена – «сенсорного голода» населения, который усиливается вследствие быстрой
автоматизации и информатизации рабочих процессов, индивидуализации трудовых операций и
стресса, обусловленного ростом конкуренции, глобальной политической и социальноэкономической нестабильностью. Туризм является уникальным фактором, способным
разнообразить повседневное бытие человека, сделать его более осмысленным и духовно богаче.
Насыщенный человекоформирующим содержанием, туризм оказывает развивающее воздействие на
личность, которая благодаря туризму чувствует себя причастной к созданию ноосферы, мира
цивилизованного человеческого единения.
Специфика туристической активности украинца проявляется в таких чертах, как: –
меркантильная и бизнесовая направленность туристической активности; – узкая социальная база
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(городское население с образовательным уровнем выше среднего); – ограниченность туристических
интересов, запросов и маршрутов; – недостаточное постижения в процессе осуществления
туристических путешествий историко-культурного достояния других социокультурных систем,
недостаточное использование передового опыта и потенциала туристических дестинаций других
стран и регионов для совершенствования собственной повседневной жизнедеятельности.
Факторами оптимизации туристической активности украинцев, на наш взгляд, выступают:
рост благосостояния украинских граждан, рост экономического потенциала украинского общества;
совершенствование государственного регулирования туристической отрасли в Украине;
нахождение оптимальной организационной формы в механизме государственного регулирования
туристической отраслью, стимулирование развития предпринимательства в сфере туризма,
создание привлекательного инвестиционного климата для развития современной туристической
инфраструктуры в Украине. Все это позволит украинцам шире использовать туризм как средство
преодоления ограниченности его бытия.
В Украине в течение 2009 года туристическими предприятиями было обслужено 2,3 млн.
туристов (на 25% меньше, чем в 2008 году) и 1,9 млн. экскурсантов (на 21% меньше), в том числе
по видам туризма:
- въездной – 282,3 тыс. человек (на 24% меньше, чем в 2008 году);
- выездной – 913,6 тыс. человек (на 29% меньше, чем в 2008 году);
- внутренний – 1,1 млн. человек (на 21% меньше, чем в 2008 году).
Уменьшение на 25% общего количества туристов, которых обслужили украинские
туроператоры течение 2009 года, обусловлено мировым экономическим кризисом, который
существенно повлиял на размер доходов населения, и заставила их экономить на путешествиях [3].
Следует заметить, что 2010 год ознаменовался банкротствами многих туристических фирм в
различных регионах мира. Так, в России в кризисное время обанкротилось около 20 процентов
туристических агенций [4], в Украине резонансным оказалось банкротство одного из ведущих
туроператоров «Karya tour», в Турции – “Sunspot Seyhat Ltd Sti”. Но в целом, мировой туризм
обладает наиболее эффективными ресурсами для преодоления кризисных явлений во всех сферах
жизнедеятельности общества.
Туризм становится все более заметным явлением современных социальных процессов. Он
обуславливает рост благосостояния во многих странах мира, меняет стиль жизни и виды
хозяйственной деятельности значительного количества людей, он позволяет обогащать впечатления
и ощущения, расширить мировоззренческий горизонт личности. Исследование тенденций развития
современного мирового туризма свидетельствует, что, несмотря на объективные – политические и
природные трудности последних лет, туризм в целом сохранил свои позиции как самый большой,
высокодоходный сектор мировой экономики, который быстро развивается. Этим объясняется
повышенный интерес к сфере туризма со стороны правительств большинства стран мира, имеющих
влиятельные структуры исполнительной власти для обеспечения эффективной государственной
политики его развития, а также многих институтов гражданского общества. Анализ основных
тенденций развития туризма в мире показал, что в ближайшие годы туристические рынки
развитых постиндустриальных стран будут стабильно расти вследствие увеличения доступности
туризма для более широких слоев общества и частоты туристских поездок. Для мирового
туристического рынка характерной является тенденция сохранения динамичного роста и
увеличения бюджетных поступлений в ближайшие десятилетия. Ожидается продолжение смещения
акцентов в развитии туризма от традиционных рынков Западной Европы, США, Японии и Канады
до альтернативных рынков, каковыми выступают Центральная и Восточная Европа, включая
Украину, Россию, Азиатский регион – Китай, Южная Корея, Индия, Таиланд, а также Ближний
Восток – Египет, Тунис, Эмираты.
Подводя итоги, заметим, что среди основных тенденций развития туризма на современном
этапе следует, по нашему мнению, выделить следующие: – значительный рост туристической
активности людей, обогащение видов и форм туризма, рост масштабов мировой туристической
отрасли и расширение мирового туристического ареала; – все большая направленность
туристической активности на экстремальные виды туризма; – акцентирование познавательной
активности туристов относительно других стран, культур и цивилизаций, таинственных и
загадочных мест; – усиление гедонистического аспекта в туристской активности людей (желание
иметь высокий уровень туристического сервиса).
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SUMMARY
Trends in world tourism, its institutional and personal dimensions in the modern globalized space,
specific tourist activity of Ukrainian are analyzed in the article.
В. А. ЗУБОВ
СОВРЕМЕННЫЙ МИР: ОСМЫСЛЕНИЕ
СУБСТАНЦИОНАЛЬНОЙ ОСНОВЫ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА
21 столетие принесло изменения в существующие контуры мирового сообщества. Это актуализирует необходимость изучения процесса становления нового мирового порядка, что нашло отражение в научных поисках А. Дугина [1], Л. Иноземцева [6], А. Уткина [10], Й. Фишера [11],
Н. Фергюссонa [13], в работах автора данной статьи [3-5] и ряда других исследователей. Целью написания данной статьи является анализ поиска в научной литературе субстанциональной основы
нового мирового порядка.
Как известно, субста́нция (лат. substantia – сущность; то, что лежит в основе) является философской категорией классической рациональности для обозначения объективной реальности в аспекте внутреннего единства всех форм ее проявления и саморазвития. Субстанция неизменна в отличие от перманентно меняющихся свойств и состояний: она есть то, что существует в самом себе
и благодаря самому себе. Субстанции не может и не должна иметь сторонней по отношению к себе
действующей силы. Традиционно принято выделять два вида субстанций – Дух и Материя и три
основные позиции в отношении их субординации – монизм, дуализм, плюрализм. В связи с этим
выделим основные подходы к трактове субстанциональной основы нового мирового порядка.
Первый подход выделяет религиозно-этническую основу формирования нового мирового порядка. Наиболее четко и обоснованно такой подход сформулирован Джоэлом Коткиным (Joel
Kotkin), профессором Университета Чепмена (Chapman University), Калифорния [14]. Он считает,
что родо-племенные связи – расовые, этнические и религиозные – становятся важнее границ,
которые всегда определяются политикой. В 21 столетии во всем мире происходит возрождение
родо-племенных связей и это приводит к созданию более сложных глобальных альянсов. Джоэл
Коткин указывает на то, что там, где когда-то границы определяла дипломатия, сегодня история,
расовая и этническая принадлежность, а также культура делят человечество на новые динамично
развивающиеся группировки. По его мнению, идеологии «зеленого» движения, социалистов, а
также рыночного капитализма могут воодушевить космополитичную элиту, однако для
большинства населения такая мотивация недостаточна. Он приводит высказывание великого арабского социального философа Ибн Хальдуна, что «только племена, удерживаемые вместе
групповым чувством, могут выжить в пустыне» [14]. Джоэл Коткин выделяет 19 груп, которые
формируют современную конфигурацию мира: 1.Новая Ганза – Дания, Финляндия, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция; 2. Пограничные страны – Бельгия, Чехия, Эстония, Венгрия,
Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Соединенное Королевство;
3. Оливковые республики – Болгария, Хорватия, Греция, Италия, Косово, Македония, Черногория,
Португалия, Словения, Испания; 4. Города-государства – Лондон, Париж, Сингапур, Тель-Авив;
5. Североамериканский союз – Канада, Соединенные Штаты Америки; 6. Страны либерализма –
Чили, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Перу; 7. Боливарианские республики – Аргентина, Боливия,
Куба, Эквадор, Никарагуа, Венесуэла; 8. Отдельно стоящие страны – Бразилия, Франция, Индия,
Япония, Южная Корея, Швейцария; 9. Российская империя – Армения, Белоруссия, Молдавия, Рос-
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сийская Федерация, Украина; 10. Дикий Восток – Афганистан, Азербайджан, Казахстан, Киргизия,
Пакистан, Таджикистан; 11. Иранистан – Бахрейн, Сектор Газа, Иран, Ирак, Ливан, Сирия;
12. Большая Аравия – Египет, Иордания, Кувейт, территории Палестины, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен; 13. Новые Османы – Турция, Туркменистан, Узбекистан;
14. Южноафриканская империя – Ботсвана, Лесото, Намибия, Южная Африка, Свазиленд, Зимбабве; 15. Страны Африки южнее Сахары – Ангола, Камерун, Центральноафриканская Республика,
Конго – Киншаса, Эфиопия, Гана, Кения, Либерия, Малави, Мали, Мозамбик, Нигерия, Сенегал,
Сьерра-Леоне, Судан, Танзания, Того, Уганда, Замбия; 16. Пояс Магриба – Алжир, Ливия,
Мавритания, Марокко, Тунис; 17. Срединное царство – Китай, Гонконг, Тайвань; 18. Каучуковый
пояс – Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Вьетнам; 19. Страны,
которым повезло – Австралия, Новая Зеландия [14].
Концепция Дж. Коткина, на наш взгляд, выражает американскую точку зрения на направленность мирового развития, абсолютизируя религиозно-этнический фактор группирования мирового
сообщества. Практически, изложена политическая доктрина США. Основная идея понятна: национальные и религиозные автономии ( которые являются потенциальной угрозой для конкурентов
США) будут главными элементами мировых конструкций. Вызывает удивление, когда рассматривая родоплеменные характеристики Дж.Коткин говорит о культуре одних стран, об экономике других, или просто об уровне жизни в группе стран в третьих. Где же логика именно такой классификации стран?
Второй подход исходит из того, что глобализация лежит в основе переформатирования мира
в 21 столетии [1;6;10]. Глобализация как масштабный процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации формирует новое сетевое социальное пространство.
Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция (и, как правило, концентрация) в масштабах всей планеты капитала, человеческих и производственных ресурсов,
стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, который носит системный характер, то есть, охватывает все сферы жизни общества лежит в основе формирования нового мирового
порядка. В результате глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех
его субъектов. Происходит как увеличение количества общих для групп государств проблем, так и
расширение числа и типов интегрирующихся субъектов. Взгляды на истоки глобализации являются
дискуссионными. Историки рассматривают этот процесс как один из этапов развития капитализма.
Экономисты ведут отсчет от транснационализации финансовых рынков. Политологи делают упор
на распространение демократических институтов. Культурологи связывают проявление глобализации с вестернизацией культуры, включая американскую экономическую экспансию. Имеются информационно-технологические подходы к объяснению процессов глобализации. Различается политическая и экономическая глобализация. В качестве субъекта глобализации выступает
регионализация, дающая мощный кумулятивный эффект формирования мировых полюсов экономического и технологического развития [2]. Пример Евросоюза свидетельствует, что времена территориального суверенитета прошли, интеграционные процессы набирают силу, и все больше общностей формируются на основе большего или меньшего приближения к мировым лидерам или принадлежности к субъектам глобализации.
Третий подход – интересы определяют конфигурацию мира в 21 столетии. И прежде всего
экономические. Действительно, мы живем в условиях финансовой цивилизации, и монетарный интерес определяет сегодня в конечном итоге все в мире. Экономическая целесообразность определяет появление новых объединений стран, которые чтобы иметь конкурентное преимущество и дополнительные ресурсы для усиления своего потенциала, строят межконтинентальные блоки, как,
например, БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) или ШОС – Шанхайская Организация Сотрудничества, включающая Россию, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. Так, общая территория входящих в ШОС стран составляет 30 млн км², то есть 60 % территории Евразии.
Её совокупный демографический потенциал – четвёртая часть населения планеты (общая численность населения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества: 1 млрд. 455 млн. человек), а если учесть вместе с населением Индии и других стран наблюдателей, то количество жителей стран, имеющих прямое отношение к ШОСу, будет превышать половину всего населения земного шара, а экономический потенциал включает самую мощную, после США, китайскую
экономику. Главными задачами организации являются укрепление стабильности и безопасности на
широком пространстве, объединяющем государства-участников, развитие экономического сотруд-
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ничества, энергетического партнерства, научного и культурного взаимодействия, борьба с
терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, наркотрафиком [12]. В случае ШОС нет очевидных
предпосылок для сотрудничества, но есть пересечение интересов, а цементирующим фактором является противостояние стран Центральной Азии, а также России и Китая политике США, активная
экономическая и политическая экспансия которых не отвечает интересам данных стран. Не менее
важным является и вопрос стабильности, которым по-прежнему остаётся нерешённым для региона
и вызывает заявления представителей стран Запада о якобы «нехватке демократии« в странах этого
региона. Недовольство новых объединений стран мировым доминированием США вызывает появление призывов к реорганизации международной финансовой системы, которая предоставляет особые преимущества Соединенным Штатам. Но хотя данная система не удовлетворяет многих, перемены в ней будут медленными, ибо Китай, Бразилия, Россия хранят значительную часть своих финансовых активов в долларах в финансовых учреждениях США. Даже в условиях, когда в глобальной экономике происходит переориентация и диверсификация, а экономическая мощь и влияние
смещается в направлении Азии, США сохранят свое место в центре этой системы [8].
И наконец, четвертый подход к пониманию субстанциональной основы основывается на
кризисе как причине возникновения нового мирового порядка [7]. Считается, что современная
экономика строится на доверии и искусстве создавать финансовую отчетность для утверждения
своей позиции в сложной сети финансовых отношений. Однако доверие, подкрепленное рейтингом
фиктивных (надутых) 'финансовых империй', не является надежной опорой для реальной
экономики. Логика такого развития сделала необходимым кризис как выход из ситуации, когда
возникает реальная угроза получению прибыли [7]. В основе современного мирового финансовоэкономического кризиса лежит уменьшение объема прироста спроса по отношению к приросту
капитала, что привело к уменьшению прибыли. А это – основа и Бог экономической деятельности.
Ранее одним из способов разрешения системного экономического кризиса был вывоз капитала на
еще неосвоенные территории. Этот способ неминуемо вызывал острую конкуренцию не только за
рынки сбыта товаров, но и за рынки вывоза капитала, и завершился сначала первой, а потом и
второй мировыми войнами. Движение каждой страны по пути научно-технического развития
требовало расширения рынков сбыта своей продукции, что толкало страны к новым объединениям
и правилам жизнедеятельности. На современном этапе невозможность расширить рынки сбыта
толкнула социальных субъектов развиваться по пути увеличения эффективности потребления
каждого участника доступных рынков. Реализация этого плана осуществлялась и за счет
раздувания «финансовых пузырей», то есть резкого увеличения доли финансовых активов в общем
их объеме. По этой причине доля прибыли корпораций, полученной за счет финансового сектора,
стала с конца 20 столетия резко возрастать. Именно по этой причине произошла существенная
трансформация мировой системы капитализма, переход его к финансовой экономики.
Последствиями финансовой экономики стало существование на протяжении нескольких
десятилетий экономики (особенно американской) в условиях постоянного завышенного спроса,
который создал под себя соответствующую систему запрашиваемых потребителем благ – как
материальных, так и услуг. Тем самым произошел 'перекос': значительная часть экономики
существует только благодаря внеэкономическому эмиссионному стимулированию спроса. Это привело к появление в предкризисные годы во всем мире множества новых банков, существовавших за
счет кредитов, которых не брали разве что дети и пенсионеры. Возникла виртуальная экономика,
виртуальные деньги, виртуальное предпринимательство. В этом смысле к р и з и с действительно
прерывает разрушительное действие прежней организации социального пространства и лежит в
основе переформатирования мировых экономических и политических процессов. Кризис, как считет В. Кремень и В. Ильин, прибавляет «свежей крови», то есть порождает большое количество
творческого разнообразия во всех сферах деятельности человека, которая в любом случае
'замыкается' на финансах. Он активизирует интеллектуальную сферу, что способствует
привнесению новых форм рационального решения проблем. Необходимы периодические
потрясения, которые бы возвращали из эйфории «легкой жизни» на «твердую землю». Как говорил
выдающийся немецкий философ Г.В.Ф. Гегель, «война оздоровляет кровь нации». В таком аспекте
кризис выступает таким видом современной войны, который является закономерным или
сбалансированным шагом к новому уровню упорядоченности социума, новому мировому порядку,
суть которого останется той же: деньги, прибыль, власть! [7].
О необходимости формировании нового мирового порядка в условиях мирового кризиса свидетельствуют и программные заявления руководителей стран-лидеров. Так, Барак Обама [9]
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перемещает США в центр сети глобальных двусторонних отношений – с Китаем, с Россией, с ЕС, с
мусульманским миром. Как в знаменитой диаграмме Венна, Обама помещает США в ту
центральную точку, где сходятся все разные эллипсы. Приходит понимание, что вместо того, чтобы
учить «как жить весь мир», следует выстраивать прагматичные взаимовыгодные отношения с другими странами; что не «столкновение цивилизаций», а «альянс цивилизаций» является мировой
перспективой.
Итак, подводя итоги отметим следующее. Научный поиск субстанциональной основы нового
мирового порядка ведется вокруг феноменов глобализации, кризиса, интереса и религиозноэтнического фактора. Учитывая, что философия – суть эпохи, выраженной в понятиях (Гегель), будем надеяться, что осмысление проблемы нового мирового порядка будет адекватным политикоэкономическим и социально-духовным процессам современности.
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SUMMARY
This article analyzes the search of the substantial foundations of a new world order in the scientific
literature.
В. В. ГЛАЗУНОВ
СУЩНОСТЬ ФЕНОМЕНА И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ОЛИГАРХИИ
Политика является, с одной стороны, общей, регуляторной, сферой по отношению ко всем
видам жизнедеятельности общества, а, с другой стороны, она служит комплексным индикатором
состояния этих сфер. Поэтому перманентный политический кризис в Украине свидетельствует о
наличии огромного разрыва между задекларированным политической элитой демократическим
идеалом и реально формирующейся моделью политической системы современной Украины. Более
того, несмотря на декларативную преданность идеалам демократии быстро сменяющихся у руля
политических команд, этот разрыв стремительно увеличивается. Это фиксируется на уровне
общественного сознания в виде соответствующих политических настроений. Название девяти
публичных дебатов, проведенных 15 июня 2010 года фондом «Эффективное управление» в
партнерстве с британской компанией Intelligence Square – «Капитализм не оправдал ожиданий на
постсоветском пространстве», по существу, является констатацией присутствия именно этих
метаморфоз в Украине [1]. Многие современные исследователи высказывают опасения
относительно того, что сформированное украинское государство по своим характеристикам ближе
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к олигархическому, чем к демократическому. Для подобного утверждения требуется проведение
соответствующего глубокого анализа современных трансформационных процессов. При этом
должна существовать «база сравнения» – на теоретическом уровне должен быть представлен
четкий образ идеального олигархического государства. Кроме того, помимо фиксации формальных
признаков олигархии необходимо иметь четкое представление о сущности и содержании
названного явления. Без этого нельзя судить об олигархических трансформациях, адекватно
оценить происходящее и предотвратить его негативные последствия.
Анализ феномена олигархии позволяет сделать определенные обобщения методологического
характера и структурировать информацию о нем. Прежде всего, не вызывает сомнения то, что,
когда мы говорим об «олигархии», то имеем дело с понятием, обозначающим чувственно
воспринимаемую характеристику вещи, выражением наличия сенсорно не заданной сущности [2,
1039]
Кроме того, имеющаяся информация об указанном явлении позволяет ранжировать ее в
системе философских категорий «единичное, особенное и всеобщее», исходя из того, что эти
категории выражают соотношение между бесконечным многообразием предметов и явлений
окружающего мира и универсальностью управляющих ими законов. При этом «всеобщее –
сходное, отвлеченное от единичных и особенных явлений свойство, признак, на основании
которого явления и предметы объединяются в тот или иной класс, вид или род, а … единичное –
форма существования всеобщего в действительности; особенное – всеобщее, реализованное в
единичном» [3, 390]. В любом объекте, а, значит и в феномене олигархии, реально соединены, с
одной стороны, единичное, что делает его уникальным и неповторимым, а, с другой стороны,
общее, в котором проявляется действие закона. Соединение единичного и общего дает особенное,
т.е. то, что позволяет поставить это явление в один ряд с себе подобными, на основании
определенной закономерности и, одновременно, отличить его среди себе подобных.
В то же время, изучение процесса рефлексии любого феномена на уровне сознания дает
основание утверждать, что это происходит в определенной последовательности, и, что различие
между сущностью и явлением на уровне сознания проявляется при анализе целого ряда каких-либо
объектов, которые в ходе такого анализа предстают в качестве комплексных систем, обладающих
характерными качественными и количественными характеристиками. Очевидно, первые обобщения
происходят на уровне обыденного сознания. В результате, все индивидуальное и общественное
сознание состоит из образов – систем, выстроенных субъектом по определенному алгоритму или
ранжированных в определенной последовательности и взаимной зависимости. При этом одним из
основных принципов построения подобных систем является момент «обобщения» или выделения
общего и единичного, что позволяет любое явление отнести к системе подобных по качественным и
количественным характеристикам, либо отличить по этим же характеристикам от других.
На определенном уровне теоретизации происходит дальнейшее ранжирование уже
обобщенных на основе качественно-количественных признаков, характерных для целого ряда
явлений, что и позволяет объединить их в род, вид, множество и подразделить вышеуказанные
совокупности (множества) характеристик или признаков на такие понятия как сущность и явление.
Причем происходит это уже не столько на уровне индивидуального сознания, сколько на уровне
общественного.
Очевидно, что не является исключением и феномен олигархии, как форма государственного
правления, который также занимает определенное место в системе в чем-то подобных, либо в чемто совершенно противоположных явлений, что дает основание для определения (вычленения) его
сущности и явления.
Совершенно очевидно то, что олигархия является особой формой государственного
устройства, т.е., по большому счету, можно говорить об олигархическом государстве. Значит,
олигархия – это, в первую очередь, государство, а, значит, система политической организации
общества, которая распространяет свою власть на всю территорию страны и ее население,
располагает для этого специальным аппаратом управления, издает обязательные для всех приказы,
законы и обладает суверенитетом, исходя из классического определения любого государства. То
есть, общим основанием для олигархии как раз и является то, что это – форма государственного
устройства. А вот то, что оно является олигархическим, говорит о проявлении особенного. Это – то
качество, которое отличает его от других форм государственного устройства.
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Соединение общего и особенного в одном явлении предстает олигархию как отдельное
явление в среде себе подобных, т.е. среди других государств, имеющих различные формы
государственного устройства.
С одной стороны, у нас есть все основания сравнивать олигархию с другими формами
государственного устройства, т.к. это государство обладает набором признаков, которые имеют все
государства, на что мы указали выше. С другой стороны, мы можем назвать ряд признаков этого
государства, которые отличают это государство от других. Такими признаками являются:
1. Политическая власть находится в руках группы олигархов.
2. Эта группа численно сверхмалая по сравнению с другими социальными группами, но
обладающая сверхбогатством.
3. Прохождение этой группы в политическую власть осуществляется путем избрания на
основании соблюдения имущественного ценза.
4. Проводимая находящимися у власти олигархами государственная политика направлена,
прежде всего, на реализацию их собственных корпоративных интересов.
На основании перечисленных специфических признаков можно определить олигархию как
государственную власть, образованную на основе имущественного ценза, из малочисленной
группы сверхбогатых людей, которая проводит политику исключительно в своих собственных
корпоративных интересах.
Такой подход на основе «обобщения» в дальнейшем дает возможность определить сущность
этого явления, а также рассмотреть и выделить формы его реализации, т.е. существования или
«бытия» в пространстве и во времени.
Необходимо заметить, что в философской мысли присутствует множество определений таких
понятий как сущность и явление, форма и содержание, что дает основание говорить об
определенной трансформации указанных понятий на теоретическом уровне общественного
сознания.
Попытаемся выстроить информацию, полученную в результате исторического анализа в
соответствии с требованиями и критериями, приведенными в наиболее распространенных
классических и современных определениях.
Итак, если предположить, что «сущность – философская категория, обозначающая
совокупность существенных свойств и качеств вещи, субстанциональное ядро самостоятельного
сущего» [2, 1039], то в случае с олигархией можно констатировать, что ее сущностью является то,
что это – государство, где происходит реализация интересов численно сверхмалой социальной
группы сверхбогачей. Собственно, это государство создается сверхбогачами для реализации своих
корпоративных интересов. Одновременно следует рассмотреть содержание такого явления как
олигархия, исходя из того, что содержание является философской категорией, определяющей
стороной целого и представляет единство всех составных элементов объекта, его свойств,
внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций. Содержание – это единство, которое
проявляется в определенным образом упорядоченной совокупности элементов и процессов,
образующих предмет или явление [4, 422].
Тогда по результатам анализа феномена содержание олигархического государства как
явления представляются в виде:
1. «Единства всех составных элементов объекта»: для олигархического государства это
единство институтов государственной власти, функций, ими исполняемых, все то, что обозначается
государственной политикой. Но все с олигархической спецификой!
Исходя из вышесказанного, предлагается рассмотреть явление олигархии именно под этим
углом зрения. Тогда, если принять во внимание, что олигархия – это форма государственного
устройства, вполне логично допустить, что его содержанием могут выступать институты
олигархической государственной власти. Гипотетически олигархической спецификой обладают
институты трех ветвей государственной власти.
Также несложно заметить, что на первом этапе основу явления олигархии составляет
феномен богатства, а на втором – феномен власти. Следовательно, в поле нашего внимания
попадают экономическая и политическая сфера жизнедеятельности общества. Кроме того, с одной
стороны, олигархическое своеобразие устройства экономической и политической сфер привносит
соответствующую специфику в процесс формирования социальной и культурной сферы
жизнедеятельности общества. С другой стороны, олигархическое государство, являясь ядром
политической системы, во многом определяет специфически олигархический характер всей
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политической системы. В результате, олигархическая специфика неизменно проявляется на уровне
всех элементов и институтов политической системы. Прежде всего, следует вспомнить, что
политическая система состоит из двух основных сегментов – государства и гражданского общества.
При этом, кроме того, что государство, как мы уже замечали, имеет определенную структуру,
комплексную структуру имеет и гражданское общество, состоящее из таких сегментов как
общественные организации, политические партии, трудовые коллективы, профессиональные
союзы, религиозные организации, средства массовой информации, неформальные организации. Все
перечисленные элементы под воздействием олигархического государства приобретают
олигархическую специфичность, что определяет «олигархичность» гражданского общества.
Кроме того, элементом политической системы является такая область как политическое
сознание, которое также приобретает олигархическую специфику.
На основании вышеизложенного имеет смысл вести речь о феномене олигархии в узком и
широком понимании. В узком или традиционном понимании, олигархия – это олигархическое
государство. А вот в широком смысле этого термина, олигархия – это специфическая политическая
система, ядром которой является олигархическое государство. Такую специфическую
политическую систему предлагается назвать олигархоцентрической. Для такого обозначения
имеется еще одно основание. Стоит заметить, что ведущая роль в формировании олигархического
государства, принадлежит специфической социальной группе, группе олигархов. Именно эта
социальная группа концентрирует в своих руках богатство на основе частной собственности на
средства производства. Именно эта социальная группа определяет специфику социальной
структуры общества с резкой дифференциацией на бедных и богатых, с практическим отсутствием
социальных групп, составляющих средний класс. Более того, реализация корпоративных интересов
указанной социальной группы составляет основу специфической политики олигархического
государства.
И, наконец, корпоративная мораль именно социальной группы олигархов является
доминирующей на уровне общественного сознания, трансформируя и деформируя мораль других
социальных групп.
Это дает еще одно основание сделать заключение о том, что социальная группа олигархов
является важнейшим элементом, играющим ведущую роль в процессе формирования
олигархической системы.
Итак, под олигархоцентрической подразумевается политическая система, специфика которой
заключается в том, что ее ядром является олигархическое государство, а ведущую роль в
формировании всех ее элементов, включая институты, как государства, так и гражданского
общества, а, кроме того, сферы общественного сознания, играет социальная группа олигархии.
Именно доминантная реализация специфических корпоративных интересов указанной социальной
группы в процессе формирования всех институтов и элементов политической системы определяет
их специфику, их олигархический характер.
Таким образом, все перечисленные элементы, находящиеся в определенной взаимной
зависимости друг от друга, составляют содержание явления олигархии в широком смысле.
2. Если вести речь о «ряде существенных свойств и характеристик», то это:
- концентрация богатства у узкой социальной группы;
- формирование государственной власти в ходе избрания представителей по имущественному
цензу;
- проведение сформированным, таким образом, государством политики в интересах
указанной социальной группы.
Можно заметить, что каждый из признаков является обязательным, но недостаточным для
возникновения феномена олигархии. Только при наличии всех указанных моментов в совокупности
феномен олигархии реализуется.
Поэтому можно заключить, что именно эти признаки составляют совокупность
существенных свойств и качеств олигархии. Кроме этих признаков можно выделить и другие, но
именно эти составляют субстанциональное ядро самостоятельного сущего, т.е. реально
существующих в пространстве и во времени олигархических государств, что фиксируется и
обобщается на уровне общественного сознания. Именно их единство и образует сущность
указанного явления.
3. Что касается «внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций», то здесь
необходимо показать то, что мы назвали «внутренним алгоритмом» становления олигархии.
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Следует обратить внимание, на то, что вначале объективно должны существовать в пространстве и
во времени ресурсы, которые ввиду их дефицитности и востребованности воспринимаются в
качестве богатства. Затем должна произойти концентрация этого богатства на основе частной
собственности на средства производства в руках немногих.
Затем для получения сверхбогатства и защиты сложившейся системы в экономике создается
соответствующее государство, со всеми властными атрибутами, которое формируется из самих
сверхбогачей и самими сверхбогачами. А завершается алгоритм тем, что государственная власть
формирует политику, направленную на реализацию корпоративных интересов самих олигархов,
стоящих у власти. При этом существенным представляется то, что их интересы сводятся к
следующему:
- получить сверхприбыль на основе эксклюзивного доступа к национальному богатству;
-защитить сложившуюся неравномерную систему перераспределения национального
богатства.
Эти две задачи олигархи, стоящие у власти, реализуют с помощью олигархического
государства, которое, в данном случае выступает как средство для достижения их корпоративных
целей.
Исходя из этого, можно сделать вывод относительно того, что сущностью олигархического
государства является то, что оно является средством достижения корпоративной цели олигархов,
средством реализации их корпоративных интересов.
Следует уточнить, что олигархия представляет собой комплексное явление, поэтапно
формирующееся в пространстве и во времени, имеющее соответствующее объективное и
субъективное наполнение. Кроме того, каждый из приведенных элементов, составляющих
содержание феномена олигархического государства, сам имеет сложный системный характер, а
потому требует более детального рассмотрения.
Так, положение о концентрации богатства в руках у узкой социальной группы предполагает,
что, для начала это богатство должно уже существовать, а только после этого происходит его
концентрация, процесс, природа которого также требует отдельного пояснения.
Совершенно очевидно, что зарождение феномена олигархии начинается с богатства. Именно
оно дает начало дальнейшей трансформации. Более того, зачастую, богатство формируется внутри
предшествующей системы. Т.е. это дает основание для утверждения того, что богатство как
элемент, присущ многим системам, и может быть оценен в нашем контексте как «общее» для
экономической активности многих систем организации общества.
При этом сам термин богатство предполагает социальную оценку, т.е. имеет субъективную
составляющую. В то время, как объективную составляющую, материальную основу, составляет
определенный вид общественно значимого ресурса, то его значимость, т.е. субъективная оценка,
возможна при осознании на основе практики ценности ресурса во всеобщей энергетической
системе «человечество – природа». По мере того, как человечество осваивало различные виды
природных ресурсов, научившись трансформировать их природный энергетический потенциал в
состояние, способное поддержать энергетический баланс конкретного человека и общества в
целом, происходит аксиологические изменения в системе отношения человечества к конкретным
природным ресурсам.
Важным представляется и то, что существование феномена богатства предполагает
специфические процессы – его создание, установление принадлежности или присвоения, а также
накопления и передачи (отчуждения). Кроме того, все перечисленные процессы предполагают, как
индивидуальное, так и коллективное участие в процессе создания, присвоения либо распределения,
а также в накоплении и в передаче. Все это является основой для различных вариаций в
формировании модели экономической системы определенного сообщества.
Следует также акцентировать внимание на особом статусе отдельных элементов, которые
составляют комплекс богатства. Для того чтобы природные ресурсы были трансформированы в
удобоваримый вид (т.е. пригодный для непосредственного потребления с целью восстановления
энергетического баланса), как правило, необходимо приложить определенные усилия как
интеллектуальные (информационно-коммуникативные), так и физические. Это указывает на то, что
в процессе производства богатства в обязательном порядке должен присутствовать «человеческий
фактор», который в этом процессе в той или иной мере расходует свою энергию, переводя свой
баланс в дефицитное состояние. Таким образом, актуализируется проблема восстановления
энергетического баланса в процессе создания богатства. Особенно ярко эта проблема проявляется
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на фоне того, что именно богатство позволяет, на основе отчуждения, переносить энергию от
одного субъекта к другому, т.е. от одной энергетической системы к другой. Это свойство позволяет
вести перераспределение энергии между системами.
Особое место в процессе производства богатства занимают средства производства, ценность
которых состоит в том, что они участвуют в интенсификации и повышении эффективности
процесса производства богатства, т.е. способны многократно повлиять на баланс «затраты-доходы»
в процессе производства богатства. Кстати, аналогична роль и информационной составляющей.
Знания, опыт, технологии также многократно изменяют баланс в процессе производства и
«сопровождения» (накопления, распределения) богатства. Аналогично, культурные ценности, или
духовное богатство, повышает эффективность процесса пополнения энергетического баланса.
При этом непосредственное производство богатства происходит в процессе приложения
энергетических усилий рабочей силы через орудия и средства производства на природный ресурс.
Этот комплекс как раз и представлен таким понятием как производительные силы, под которыми
понимают «систему субъективных (человек) и вещественных (средства производства) элементов,
выражающих активное отношение людей к природе, заключающихся в материальном и духовном
освоении и развитии ее богатств, в ходе которых воспроизводятся условия существования человека
и происходит процесс его развития.» [3, 964] Таким образом, для осознания феномена богатства
чрезвычайно важно выделение такого компонента как «источники богатства». К ним можно
отнести природные ресурсы и комплекс производительных сил. Они являются обязательным
условием для возникновения богатства. Это обусловливает их присутствие в любой системе
производства богатства. Другими словами, наличие богатства характерно для всех систем, т.е.
является «общим» моментом. Поэтому актуализируется момент установления «особенного»,
присущего только изучаемой системе. А «особенное» состоит как раз в моменте возможности
реализации различных моделей качественно-количественного распределения богатства внутри
системы между подсистемами, социальными группами либо индивидами.
Важным и системообразующим представляется, в данном случае, момент «обладания» или
установления частной собственности на обозначенный комплекс. Этот момент является ключевым
во всей цепочке – производства, накопления, распределения богатств и обеспечивается правом и
законом, либо моралью, т.е. основными регуляторными институтами. Он обеспечивает
формирование принципа в системе доступа к богатству, как избытку продукта человеческой
деятельности, различных социальных групп. В этом отношении олигархия является частным
случаем указанного общего положения, обладающим своей спецификой. Эта специфика, в свою
очередь, заключается в нескольких моментах. Первый момент – частная собственность на средства
производства. Но это условие не столько олигархии, сколько буржуазной системы организации
производства, т.е. также в определенной мере является общей чертой. И только при реализации еще
одного условия может «состоятся» первый характерный признак олигархии. Это второе
обязательное условие – узость социальной группы обладателей богатства. Это – количественный
показатель, имеющий относительный характер и несколько форм или уровней выражения.
Численно незначительный характер данной группы предполагает, что эта характеристика
относительна и определяется в сравнении с другими социальными группами, принимающими
участие в процессе создания богатства, т.е. в процессе общественного производства.
Однако следует заметить, что количественная характеристика проявляется, как на уровне (в
системе) самой социальной группы, так и на уровне (в системе) такого множества как богатство. В
общем случае имеется две системы – система богатства (в данном случае, логично апеллировать к
образу национального богатства) и система всего общества в целом, разделенном, по различным
признака, прежде всего, по месту и роли в процессе общественного производства, на социальные
группы. В абстрактно идеальном случае количественная определенность и ограниченность двух
систем позволяет вести разговор об усредненном показателе – показателе «богатства,
приходящегося на душу населения». Кстати, экономическая теория пользуется подобной
практикой, когда говорит, например, о производстве продукции на душу населения.
В каждом же конкретном случае при ограниченном количественном выражении богатства и
четко фиксированном количественном выражении социальных групп, в процессе распределения
неизбежно будет проявляться определенная закономерность, а именно, обратная зависимость: чем
больше богатства будет у одних, тем меньше будет доставаться другим. При этом, чем больший
уровень концентрации богатства в частной собственности, то неизбежно снижение численности ее
обладателей, т.е. тем меньшая группа может иметь доступ к нему.
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Все вышесказанное, то, что касается процесса производства богатства, является общим для
всех систем. Особенным представляется то, что в условиях олигархии уровень концентрации
богатства в руках у узкой группы людей базируется не просто на частной собственности на
средства производства, а на частной собственности, стремящейся к эксклюзивности, что в
экономической системе координат имеет определение монополии.
Причем этот эксклюзивный доступ к богатству, как обязательное условие возникновения
группы олигархов, должен быть обеспечен, причем обеспечен обязательно субъективно! Это
субъективное решение – для олигархии основывается на моменте переведения данной группой в
частную собственность комплекса средств производства, что ведет к экономической зависимости
от нее других групп, возникающей в результате отсутствия подобной собственности. Тогда этот
момент является «особенным» для социальной группы олигархов, который обеспечивает ее
доминирование. В результате, все остальные группы вынуждены соглашаться на высокий уровень
эксплуатации. Именно высокий уровень эксплуатации обеспечивает резко неравномерное
распределение богатства в пользу одной из социальных групп в условиях олигархии.
Такая уникальная ситуация с правом собственности возникает субъективно, закрепляется
законом специфического государства и обеспечивается силой этого государства.
Следует заметить, что распределение богатства как общая черта, присущая всем эпохам и
всем способам производства, может быть сведена к процессу присвоения избытка произведенного
продукта. При этом такой качественно-количественный показатель этого процесса как
неравномерное распределение избытка продукта между различными социальными группамиучастниками общественного производства может быть сведен, как уже упоминалось, к
эксплуатации. Это происходит в том случае, когда идет присвоение продукта, произведенного
другим человеком. Этот момент легко осознается в случае индивидуального производства, где один
человек выдает готовый продукт в результате замкнутого производственного цикла. Все четко
видно: кто и сколько работал, а кто не работал, но присвоил!
Задача значительно осложняется в случае коллективного участия в производстве, в частности,
в условиях общественного разделения труда с целью интенсификации производства. В этом случае
происходит не прямая эксплуатация, а косвенная либо латентная. Она сводится к тому, что за счет
непропорционального перераспределения продукта совместного производства у одних социальных
групп энергетический эквивалент доставшегося продукта оказывается большим пропорционально к
энергетическим затратам на его производство, а у других меньше. Другими словами, нарушается
пропорция относительно энергетических затрат. Чем больше эта диспропорция, тем выше уровень
эксплуатации.
На практике существует значительные трудности в определении указанных пропорций, а
потому конкретный уровень эксплуатации во многом устанавливается не в результате четкого
измерения, а в результате политического торга различных социальных групп. По результатам этого
торга в выигрыше, как правило, оказываются группы с наивысшим уровнем самосознания, в
частности, четким осознанием доли своих энергетических затрат, а значит и осознанием той доли,
на которую группа может потенциально претендовать.
В результате различного уровня самосознания социальные группы приходят к компромиссу,
который политически закрепляет экономическую неравномерность распределения произведенного
продукта.
Сущностным в данном случае представляется то, что для олигархии характерна резкая
диспропорция в процессе распределения, а это, с другой стороны, как нами уже было показано,
является следствием высочайшего уровня социальной эксплуатации.
Стоит подчеркнуть то, что результатом эксплуатации при олигархии может воспользоваться
исключительно узкая группа лиц, что неизбежно экономически противопоставляет ее всему
остальному населения, т.е. большинству. Это замечание считаем чрезвычайно важным, потому что,
если по итогам эксплуатации излишек продукта не получает конкретная социальная группа, то не
возникает и жесткого социального антагонизма. Это, например, объясняет ту ситуацию, которая
существовала в СССР. На фоне высочайшего уровня эксплуатации, особого социального
антагонизма не возникало, т.к. излишек продукта распределялся очень равномерно. Та же огромная
часть излишка продукта, что не подлежала равномерному распределению, частично пускалась на
милитаризацию системы в целом, или «на оборонку», а частично, выводился из внутренней
системы вообще: на победу в «перманентной мировой революции», во всех ее проявлениях. Чтобы
ни говорили критики советской системы, социальное расслоение по имущественному принципу в
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СССР, практически, отсутствовало. Это особенно отчетливо понимаешь сейчас, в сравнении с
сегодняшним уровнем социального расслоения!
Существенным моментом концентрации богатства представляется и момент его накопления.
По сути, уже сам процесс концентрации подразумевает накопление в пространстве. Поэтому по
итогам равномерного либо неравномерного распределенного произведенного излишка продукта
подразумевается его потенциальное накопление. Имманентной «способностью накопления»
обладают материальные и культурные ценности как продукт человеческой деятельности в
различной степени. По большому счету, это обусловливается способностью продукта сохранять
свои потребительские качества определенное время. В принципе, возможность накапливать
различный материальный продукт существовала изначально, поэтому такие запасы на уровне
сознания и воспринимались в качестве богатства, особенно в условиях натурального хозяйства.
Ситуация коренным образом изменилась с введением в оборот денежного эквивалента. Его
введение не только значительным образом повысило эффективность процесса товарного обмена, но
и значительно повысило возможность накопления богатства – накопление богатства в денежном
выражении. Лишь бы с течением времени этот эквивалент воспринимался равноценным по
отношению к материальным и духовным ценностям. Ну, да это – уже дело социальной
договоренности!
Отдельно стоит заострить внимание на проблеме накопления информации, т.е. использования
ее в качестве формы информационного ресурса. Накопление и присвоение информации, как знаний
или технологи, вполне может обеспечить эксклюзивные позиции, как в бизнесе, так и в политике.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно констатировать, что моменты
производства и накопления богатства для всех экономических систем являются общими. Особенное
наступает в процессе его распределения. Первый особенный момент – неравномерное
распределение богатства как производной от эксплуатации. Это – качественная характеристика
особенного. Она характерна для всей буржуазной или капиталистической экономической модели
организации производства, в том числе, и для олигархии, которая является частным проявлением
буржуазной системы.
Но в рамках этого общего можно выделить, особенное по количественному признаку.
Олигархическое богатство отличается «неравномерностью» распределения, что возникает как
результат не просто эксплуатации, а сверхэксплуатации, как результата эксклюзивности в праве на
средства производства, а затем и на излишек продукта производства. В экономике это происходит
за счет реализованного стремления к монополии, которое выступает в качестве системного
принципа организации процесса. Можно предположить, что экономико-производственная
деятельность – всеобщее, т.е. присуще всем моделям; эта же деятельность, предусматривающая
эксплуатацию одной социальной группы других на основе права собственности на средства
производства в качестве нормы – общее, что на уровне теории закрепляется в либеральной
доктрине; а вот сверхэксплуатация, основанная на эксклюзивном, монопольном праве частной
собственности на средства производства, т.е. крайний вариант реализации либерализма – это
особенное, присуще, в частности, олигархии. Сверхбогатство в руках численно ограниченной
группы, как характерный признак олигархии, является лишь результатом этих всеобщих, общих,
единичных и особенных закономерностей. Именно этот результат экономической деятельности или
признак организации системы гораздо проще фиксируется на уровне общественного сознания, чем
весь процесс, со всеми его нюансами.
Хотелось бы обратить внимание на то, что любая реальная, а не идеальная, система
предполагает социальную эксплуатацию. Любая эксплуатация неизбежно вызывает социальный
протест. Он может быть незначительным, если уровень социальной эксплуатации оценивается как
приемлемый и неизбежный в системе координат представлений о социальной справедливости. В
том случае, если этот уровень и объективно очень высок, и субъективно таковым воспринимается,
вероятность перерастания социального недовольства в социальный взрыв возрастает в
геометрической прогрессии!
А вот предотвратить этот взрыв потенциально, как убеждает нас практика, может лишь сила
государства.
Заинтересованность в сильном государстве особенно проявляется в процессе формирования
олигархии. Эта заинтересованность базируется на желании сохранить установившуюся
экономическую модель, предусматривающую резко неравномерный доступ к национальному
богатству.
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Таким образом, актуализируется необходимость рассмотрения второго основания олигархи,
каким является политическая или государственная власть. Этот феномен, также имеет в своей
основе общее и единичное.
Прежде всего, следует обратить внимание на особенность формирования этой власти на
основе имущественного ценза, который является частным случаем ценза избирательного, т.е.
«установленным законом условием, необходимым для приобретения права участвовать в выборах
представительных органов государственной власти» [3, 1330]. Это – общее, общий подход в
формировании власти нескольких типов государств. Например, формирование государственной
власти по сословному, кастовому, национальному, религиозному принципу или цензу.
Особенное проявляется в качественной характеристике ценза – «имущественный».
Имущественный, или имеющий отношение к имуществу, показатель, который, в свою очередь,
является составной проявления статуса и уровня жизни в современной теории стратификации.
В общем случае, имущественный показатель является производной от достатка (богатства).
Предполагается, что, чем больше у человека достаток или его богатство, тем больше он может себе
позволить, обеспечивая соответствующий уровень жизни, составной которого является
определенное количество имущества.
С другой стороны, имущественный ценз, в современном понимании этого термина, – как раз
представляет собой допущение к управлению либо на занятие каких-либо должностей или
профессий при определенном уровне достатка. Оценка же уровня достатка, по большому счету,
сводится к оценке богатства во всех его проявлениях.
Характерно, что имущественный ценз должен кто-либо установить, т.е. он имеет ярко
выраженный субъективный характер. Потенциально такая возможность имеется на уровне двух
регуляторных институтов – морали, к которой апеллирует общество, и закона, к которому
апеллирует государство. Как показывает исторический анализ, олигархические трансформации
происходят в пределах государственной реформы, т.е. имеется в наличие государство, а потому и
апелляция более эффективной представляется к закону как к инструменту государственной власти.
Это, однако, не исключает параллельной апелляции к морали. Например, в средние века апелляция
к имущественному цензу на уровне монаршего закона повсеместно дополнялось
соответствующими догматами церкви. В любом случае, соответствующий имущественный ценз,
который также имеет отношение к богатству, должен быть субъективно установлен. Этот момент
также представляется существенным и значимым в контексте рассматриваемой проблемы.
Важным представляется и момент «дисциплины»: имущественный ценз в обязательном
порядке должен выполняться то ли по доброй воле, в виду корпоративной заинтересованности, то
ли по принуждению все того же государства.
Имеются сущностные моменты и в таком признаке олигархии как «проведение пришедшими
во власть олигархами государственной политики в корпоративных интересах своей социальной
группы».
Ключевым в данном случае является определение корпоративного интереса социальной
группы олигархов. Речь, скорее всего, может вестись о системе специфических интересов. Поэтому
мы не берем в расчет общие, общечеловеческие интересы, которые также присущи олигархам, но
будем рассматривать, прежде всего, те интересы, которые являются особенными, присущие только
указанной социальной группе. Более того, есть возможность выделить ту группу корпоративных
интересов, которая вступает в противоречие с корпоративными интересами других социальных
групп.
Интерес олигархов состоит в том, чтобы создать, а затем защитить (законсервировать)
сложившуюся систему, обеспечивающую им эксклюзивное право доступа к национальному
богатству.
Следует еще раз подчеркнуть, что именно интерес указанной социальной группы является
основой создания такого специфического государства, которое можно назвать олигархическим.
Таким образом, олигархичность государства указывает на специфику государства, которое
действует, т.е. выстраивает политику, обеспечивающую максимально неравномерный доступ к
национальному богатству в интересах олигархической группы. Реализация этого момента вступает
в противоречие с корпоративными интересами других социальных групп. Это и есть основной
сущностный момент политики олигархического государства.
После проведенного анализа по выяснению соотношения единичного, особенного и
всеобщего в феномене олигархии, определения его содержания, выделения отдельных сущностных
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моментов, необходимо сделать существенное замечание относительно того, что до этого момента
эта была попытка рассуждения на основе изучения объективной стороны феномена. Однако
следует помнить, что любая оценка любого феномена изначально субъективна, т.к. зависит от того,
какие характеристики рассматриваются, а их выбирает исследователь, в зависимости от цели
исследования.
В своем исследовании мы не стали исключением, однако некоторые моменты в этом ключе
необходимо подчеркнуть и усилить. Дело в том, что в случае, когда речь идет о государстве, то и
система критериев должна отвечать сущностной основе, целеполагающему основанию государства,
как общему моменту всех государств, а также, особенному, т.е. специфической природе именно
олигархического государства. Соответствующим образом должны быть расставлены и акценты.
Другими словами, субъективная составляющая исследования – это обратная сторона актуальности,
а она, в свою очередь, продиктована повседневной практикой.
Актуальность изучения феномена олигархии вызвана, как уже подчеркивалось, очевидным
противоречием, разрывом, между задекларированным политической элитой демократическим
идеалом и антидемократическим духом той, модели государства, которое формируется в
современной Украине на практике. Поэтому, в этом случае специфическое государство как предмет
исследования интересно не своей структурой и организацией связей, а, прежде всего, результатом –
той комплексной политикой, которую оно проводит. Такой комплексной характеристикой является
политический режим. При таком подходе можно предположить, что олигархия, как политический
идеал – государство антидемократическое, т.е. авторитарно-тоталитарное, антисоциальное,
неправовое, с резко ограниченными возможностями гражданского общества, ибо основная задача
такого государства реализовать систему жесточайшей экономической эксплуатации.
По сути, на уровне теории, олигархическое государство, как идеал, является антитезой
идеальному демократичному государству. Этот комплексный сущностный результирующий
показатель, который обусловлен целым набором сущностных характеристик, приведенных выше,
проявляющихся единым комплексом, в процессе формирования государства.
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SUMMARY
The information obtained after analysis of the historical transformation of the phenomenon of the
oligarchy is summarized in the article. Its basic features in accordance with the categories of individual,
special and general is ranking. The essence and content of the oligarchic state that was based on the study
of internal elements and connections is determined.
Т. І. БУТЧЕНКО
МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ПЕРЦЕПТУАЛЬНОГО РІВНЯ
МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
Актуальність теми статті визначається нагальною потребою в удосконаленні форм і засобів
управління соціально-політичним розвитком українського суспільства. Важливим компонентом цієї
проблеми виступає аналіз перцептуального рівня механізму соціально-політичного проектування,
на якому концептуальний, мисленневий матеріал переводиться у площину предметного сприйняття
проектувальників та цільової аудиторії проекту. Цей процес має складний характер, включаючи до
себе як безпосередньо-чуттєве наочне формування образів запроектованих дій, так і їх тлумачення,
інтерпретацію та розуміння. Іншими словами, проектувальна перцепція як осмислене сприйняття
зовнішніх позначень духовно-конструктивної діяльності (від лат. perceptio – сприйняття) завжди
розгортається у єдності з апперцепцією (від лат. ad – до; perceptio – сприйняття) як внутрішньою
готовністю до засвоєння продуктів цієї діяльності. Будучи тісно пов’язана із суспільно-історичними
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практикою та мисленням, перцептивно-апперцептивна форма відображення світу характеризується
відносною самостійністю, має специфічну логіку розвитку, виявляючи себе в суспільному бутті
людини в різноманітних і суперечливих формах, поміж яких особливу роль відіграє природна мова
як універсальний засіб об’єктування духовної діяльності, в тому числі, і її проектувальних різновидів.
Із позицій неопозитивізму, феноменології, екзистенціалізму та герменевтики мова обґрунтовується як вихідне онтологічне підґрунтя мислення і практики. Вважається, що, спотворюючись на
рівні повсякденності, вона стає джерелом духовних і практичних помилок, уявних проблем, і, нарешті, зумовлює «несправжнє», відчужене існування людини. Звідси розроблюються різноманітні
підходи та техніки вдосконалення мови на шляхах її логічної верифікації на відповідність «фактам»
(Л. Витгенштайн) [3], відновлення зв’язку з «первинними переживаннями життєвого світу» (Е. Гуссерль) [6], налаштування на відповідність «голосу Буття» (М. Гайдегер) [10], звільнення від
«скам’янінь» на зустріч нескінченності розумінь «тотальності буття» (Г.-Г. Гадамер) [4].
Представлені точки зору ґрунтуються на об’єктивній універсальності мови, яка проникає у всі
сфери суспільної життєдіяльності та здійснює потужний і неоднозначний вплив на людину та суспільство, прискорюючи або навпаки сповільнюючи їхній розвиток. Особливо посилюваний у сучасну епоху в зв’язку з інтенсивним прогресом засобів комунікації та ідеологічного впливу на населення, цей вплив супроводжується, з одного боку, зростанням масової освіченості і культури, зміцненням форм індивідуального та групового порозуміння, а, з іншого – чисельними загрозами конструювання ілюзорного світу, в якому згустки слів-символів не співвідносяться з реальними потребами людини і суспільства.
У цьому плані напрацьовані підходи і техніки «очищення» мови та її наближення до процесуальності дійсності мають чимале позитивне значення. Водночас, видається, що вони припускаються
абсолютизації ролі мови у людському бутті. Зокрема, на наш погляд, відштовхуючись від відомої
тези Л. Вітгенштайна: – «Межі мови визначають межі мого світу» [3, с. 70], важко пояснювати факти коригування «мовної» картини світу знаннями, одержаними в ході наукової діяльності, наприклад, у випадку відношення між повсякденним висловлюванням «сонце заходить» і геліоцентричною концепцією М. Коперника. Мова і думка тут, по суті, зливаються в одне синкретичне ціле, що
своєю чергою утворює сприятливе середовище для зв’язування проектів соціально-політичних перетворень із простим скасуванням тих або інших мовних форм. Як це, наприклад, свого часу зробив
натхненний неопозитивістськими ідеями, Альфред Коржибські, у концепції якого «слово має власну енергію та продукує певний фізико-хімічний ефект відповідно до тієї ідеї, з якою воно асоціюється» [11, с. 250]. Згідно з цим найчастіша причина низьких цивілізаційних стандартів полягає в
тому, що «ми отруїли в буквальному сенсі слова нашу свідомість фізико-хімічними ефектами невірних ідей» [11, с. 251]. Вихід же із цієї загрозливої ситуації полягає в тому, що вчені повинні навчитися міркувати математично, розглядати свій предмет системно, усвідомлювати небезпеку «старих
слів із хибними значеннями» та силою «ясного та суворого мислення елімінувати з науки забобони
словесної «отрути» метафізичних спекуляцій» [11, с. 238]. Для цього застосовувалася редукція референтів слів до одиничних чуттєвих фактів, на підставі чого, зокрема, ідейна опозиція «капітал –
праця» визнавалася хибною метафізичною спекуляцією, а слова «капіталізм», «соціалізм», «класова
боротьба» – порожніми мовними конструкціями, вилучення яких із вжитку має сприяти припиненню соціальних конфліктів.
У цілому подібні твердження можна оцінити як своєрідну форму сигналізації про наявність
об’єктивної небезпеки з гіпостазування окремих понять суспільствознавства, їх трансформації у
конструкти міфологем у зв’язку з некритичною екстраполяцією змісту тих або інших ідей за межі
тих конкретно-історичних епох, в яких і для яких вони створювалися. Поряд із цим зведення причин соціального відчуження до помилок мислення, відтворюваних «шкідливими» термінами та відповідна редукція завдань соціально-політичних інженерів до логіко-семантичного «очищення мови» видається однобічною та антиісторичною позицією. Адже з уваги її розробників упускається
детермінованість і мислення і мовних форм розвитком суспільної практики, що ґрунтується не лише на освоєнні та творенні окремих одиничних фактів, але і на відкритті та відтворенні тих конкретних закономірних зв’язків, дотримання яких (в тому числі за допомогою вербальних засобів) виявляється формою забезпечення цілісності природно-історичного буття людини.
На нашу думку, уникати цієї помилки вдається з позицій діалектико-матеріалістичного підходу. Його яскравий представник – Е. В. Ільєнков, ґрунтуючись на наукових дослідженнях онтогенези особистості, з яких випливало, що передумовою засвоєння мови є попереднє оволодіння сен-
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сомоторними схемами діяльності з «речами, створеними людиною для людини» [7, с. 273], доходив
висновку про те, що «логіку мислення можна зрозуміти до, поза і незалежно від дослідження логіки
мови, але у зворотному напрямку неможна зрозуміти ані мову, ані мислення» [7, с. 274]. Керуючись
цим, і спробуємо проаналізувати взаємозв’язок соціально-політичного проектного мислення та мови. Для цього спочатку розглянемо такий базовий елемент перцептуального рівня проектування як
знак.
Поняття «знак» визначається як «матеріальний предмет (явище, подія), що в процесі спілкування людей, виступає як представник якогось іншого предмета, властивості, відношення й використовується для придбання, зберігання, перетворення, передачі інформації» [9, с. 228]. Себто за своєю сутністю знак виявляється матеріальним носієм особливої функціональної властивості з ідеального відображення дійсності. Трансформуючись за допомогою знакових систем зі стану в-собі в
стан для-себе і для-інших, до цього недиференційоване відображення світу в свідомості людини
набуває дискретного характеру, упорядковуючись у конкретних просторових формах (звуці, письмі, малюнках, кресленнях та ін.) та конституюючись в єдиний ланцюг окремих думок та уявлень.
Відповідно фрагменти духовної діяльності різних часових відрізків локалізуються і водночас синтезуються в інтегровані образи певного об’єкту або ідеї з його перетворення, цілісне відтворення яких
можливе в майбутньому. Опредметнені у знаковій формі, вони переходять від потенційного до актуального стану, включаються у систему суспільного виробництва та свідомості, стаючи тим спільним духовним надбанням соціальних суб’єктів різних історичних епох, що організує і спрямовує їх
колективну діяльність і в духовному і в практичному планах.
Звідси в структурі проектування семіотичні (тобто знакові) засоби виконують роль форми, до
змісту якої включаються ціннісні-вольові та концептуальні елементи. Детермінуючись у своїх істотних проявах і напрямках розвитку цими елементами, знакові системи проте характеризуються відносною самостійністю, наявністю власної внутрішньої логіки функціонування та здатністю здійснювати зворотний вплив на конкретний зміст проектно-конструктивного мислення. Сила і характер
цього впливу залежить від конкретних форм знаків і тих конкретних ситуацій, в яких вони застосовуються.
В інженерно-технічному проектуванні домінує використання штучних знакових систем із суворо обмеженим семантичним змістом і чітко визначеними правилами побудови знакових конструкцій (спеціальні науково-технічні терміни, позначення, креслення та ін.). Можливість жорсткої формалізації визначається універсальністю закономірних відношень природних явищ, а, значить, існуючою можливістю екстраполювати закони математики, кібернетики, фізики, хімії та ін. на дуже
широкі класи природних об’єктів, перетворення яких проектується. Згідно із цим утворюється основа для чіткого програмування й алгоритмізації праці проектувальника та подальшої діяльності з
практичного створення запроектованого артефакту.
Порівняно з цим набагато складніша ситуація в соціально-політичній сфері, де переважає
вживання знакових ресурсів природних мов. З огляду на їхню багатозначність і логічну суперечливість (на що справедливо вказують різноманітні автори, починаючи від софістів і завершуючи неопозитивістами), користуючись мовними засобами, виявляється дуже складно чітко регламентувати
процес замислення політичних нововведень за інженерно-технічним зразком. Передусім, учасники
соціально-політичного проектування зіштовхуються з проблемою об’єктивно існуючої альтернативності тлумачень та інтерпретацій, яка в крайніх випадках виливається в реальну загрозу загублення концептуального задуму суспільного перетворення у «дурній» нескінченності можливих значень
мовних знаків. Навіть вироблення спеціалізованої політичної термінології засобами суспільствознавчої теорії, офіційного документознавства та законодавчої техніки не знімає проблеми в цілому,
оскільки ці можливі версії формалізації та нормативізації природної мови, врешті-решт, народжуються і випливають з неї самої, тим самим, зберігаючи у собі її іманентні позитиви та ризики.
Звісно, слід обмовитися, що в сфері соціально-політичного проектування зустрічаються випадки використання і немовних знаків, запозичених із сфери інженерно-технічного проектування.
Так, наприклад, відомо, що архітектурні креслення, крім суто технічної думки, часто оформлюють і
певні політичні ідеї, забезпечуючи організацію не лише архітектурно-геометричного, але і соціально-політичного простору. Крім того, в останні часи у соціальному проектуванні намічається тенденція зі збільшення застосування синтаксичних знакових систем, заснованих на правилах побудови
знакових конструкцій безвідносно до їх семантичного змісту (зокрема, математичних і логічних),
що випливає зі спроб залучити для потреб суспільствознавчої теорії новітні підходи і методи кібернетики, математики та логіки.
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Але ця тенденція є вельми млявою, що, можна зв’язати із суб’єктивною неготовністю широкого громадянського загалу до сприйняття досить складної математичної і логічної термінології.
Проте, все-таки, головна причина її гальмування визначається об’єктивною неможливістю остаточно вписати багатозначний, суперечливий, нелінійний характер соціальної матерії у формалізовану
логіку штучних знакових систем. Адекватно відтворюючи окремі абстрактні, найчастіше кількісні
аспекти соціального буття, вони демонструють нездатність врахувати його конкретні якісні відношення, в змісті яких присутня в цілому не вимірювана сфера людської суб’єктивності, здійснювана
в емоційно-чуттєвому, ціннісному ставленні до навколишнього світу. Тому суворо формалізована
політична конституція, складена, наприклад, в дусі «арифметичних законів» утилітаристів, дотикаючись до реального світу людини та вступаючи у різке протиріччя з її нелінійною різноманітністю,
виявляє свій утопізм і може відігравати роль знаряддя насаджування авторитарної монологічної
волі проектувальника та притискування інтересів і цінностей інших соціальних суб’єктів.
У світлі наведеного низька здатність природно-мовної знакової системи жорстко регламентувати проектне мислення може виступати її перевагою, яка за умови дотримання певної міри свободи можливих інтерпретацій забезпечує просторово-часову пластичність мовних форм, їх відкритість ідейним ініціативам із боку всіх учасників суспільної взаємодії різних поколінь, а, значить,
сприяє реалізації діалогової сутності соціально-політичного проектування. Крім того, осмислюючи
шляхи і форми тих або інших перетворень у соціальному житті і сподіваючись на їх втілення в реальності, проектувальник об’єктивно змушений звертатися до природних мов як загальноприйнятих
і найпоширеніших у суспільних комунікаціях знакових систем, бо саме їх застосування надає йому
шанс бути почутим і одержати масову підтримку, без якої і найкращий проект залишиться не реалізованим.
У той же час він повинний зважати на чисельні небезпеки, що можуть випливати з різкої невідповідності між інерційністю мовних форм та мінливістю їхнього духовного змісту. Будь-які мовні новації відкриті окремими індивідами або соціальними групами в процесі мовлення (себто
практичного користування певною мовою) усталюються у загальні мовні правила лише в ході тривалої та масової апробації. Отже, можливі ситуації, коли мова не встигає за зміною практики та
стримує думку в її русі до розв’язання тих або інших нагальних духовно-практичних колізій. І, навпаки, інерційність загальноприйнятої мови може виконувати позитивну стабілізуючу роль, виступаючи в якості своєрідного стихійного фільтру відсіювання необдуманих ідей, висловлених за допомогою вигаданих слів, значення яких не відповідає запитам людської практики, зокрема, і в її потенційних формах.
Власне сам перехід до мовного вираження ідеї активно-діяльного, усвідомлено-проектного
ставлення до дійсності зайняв вельми тривалий історичний період, виявляючись у суперечливому,
неповному і повільному подоланні давніх граматичних форм, що закріплювали і увічнювали синкретичність і міфологічність первісної свідомості. Найдавніший інкорпорований мовний лад (представлений нероздільними звуковими комплексами без розрізнення частин мовлення, членів речень)
упродовж тисячоріч відтворював розмите, нечітке сприйняття світу у вигляді суцільної плинності,
нерозбірливої змішаності різних просторово-часових континуумів. Релікти цієї системи збереглися
до наших часів у вигляді так званих часткових інкорпорацій, які наявні майже у всіх сучасних мовах, але вже не виконують ролі провідних граматичних конструкцій.
Подальший розвиток суспільно-історичної практики, забезпечуючи більш конкретне і диференційоване освоєння дійсності, створював умови для поглиблення духовної діяльності і на цьому
підґрунті народження нових прогресивних граматичних систем: прономінальних і посесивних, фіксуючих здатність людини виокремлювати належність властивостей певним об’єктам; ергативних,
закріплюючих розуміння світу як арени дій одушевлених природних сил; і, нарешті, номінативних,
де за допомогою введення називного відмінку експлікувалася ідея активного відношення людини
до дійсності і самої себе. На думку А. Ф. Лосева, таке граматичне схоплення суб’єкта як тотожного
самому собі вперше забезпечує повну можливість відображати його істотні ознаки, протиставляти
їх неістотним ознакам і загалом чітко розрізнювати в речах сутність та явище, відкривати закономірні переходи між ними. Тому вважає філософ: – «Номінативний лад мови та мислення з цієї точки
зору є найвеличнішою перемогою людського розуму над нерозумними стихіями і першим реальним
кроком до відкриття в них закономірності і, отже, першим реальним кроком до перероблення життя
шляхом використання цих закономірностей» [8, с. 398].
Водночас поширення номінативних граматичних форм взяте окремо від розвитку свого духовного змісту, звісно, не могло виключити елементи міфологічного світосприйняття. Навпаки, звіль-
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нивши простір для абстрагування, воно відкрило нові можливості для міфічно-релігійного подвоєння світу, напівсвідомих і свідомих спроб міфотворення. Крім того, виявлялося, що суб’єкт як потенційний носій нескінченних предикацій може зловживати зростаючим багатством мовних форм,
перетворюючи слово в ефективне знаряддя захисту в тому числі і вузькоегоїстичних інтересів.
Адже і у випадку хибності мовні знаки, не вказуючи на реальні шляхи предметно-чуттєвої реалізації своїх значень, могли реалізуватися у символічній формі, здатній об’єднати навколо себе
величезні маси людей. І іноді траплялося і трапляється до нашого часу, що ці символи могли уводити людину зі шляхів прогресивного розвитку, виступаючи одним із чинників відчуження систем
соціального управління. Але в довготерміновій історичній перспективі стійкість інтегруючих символів залежала від відповідності конкретних предметних наслідків колективної діяльності, яка була
запущена в ім’я символічних значень, реальним потребам та інтересам суспільства. Тобто хибність
міфологічної та релігійної мов часто мала відносний характер, поєднуючись із відображенням певного фрагменту абсолютної істини, що власне і складає основу здійсненності багатьох задумів
практичних перетворень буття, висловлених мовою міфічно-релігійних текстів.
У будь-якому разі активна суб’єктна позиція, сформульована за допомогою номінативного
ладу, відповідала і по-своєму значно сприяла владно-організаційному розвитку суспільства. Звісно,
мова як знаряддя комунікацій не могла не застосовуватися і до цього в управлінні первісними родовими громадами. Але тоді вона мала знеособлений характер, у такий спосіб відображаючи особливий синкретичний характер суб’єкта влади, в якому зливалися в нероздільну цілісність окремі індивіди, громада та навколишні природні явища. Становлення же номінативного ладу виступало мовним продовженням виокремлення з громади індивідуальних носіїв влади, поступово забезпечуючи
їх величезним вербальним арсеналом і організаційно-комунікативних, і маніпулятивних знарядь
управління суспільством.
Значно зміцнюючись на сучасному етапі історичного розвитку, цей процес «владної» трансформації мови надає постмодерністам об’єктивне підґрунтя уподібнювати мовну діяльність законодавчій владі та звертати увагу на латентний характер владних потенцій у змісті мовних форм. «Ми
недобачаємо влади, прихованій у мові, оскільки забуваємо, що мова – це засіб класифікації і що
будь-яка класифікація є засобом пригнічення: латинське слово ordo (Т. Б. – коріння французького
терміну ordonnance – припис) має два значення «порядок» і «загроза» – небезпідставно твердить Р.
Барт [1, с. 548]. Між тим, на нашу думку, це твердження потребує уточнення: не у всі конкретноісторичні епохи мова була здатною до вербалізації такої складної аналітично-синтетичної процедури як класифікація. Крім того, напевно, класифікація не може у всіх випадках обов’язково виступати формою пригнічення, більш справедливо було б казати, що за певних умов вона може трансформуватися в таку форму і причому не лише під впливом іманентної здатності мови до відчуження.
Радше має йтися про те, що владно-політична мова виявляє свій неоднозначний вплив у тісному взаємозв'язку із практичною та ідеологічною діяльністю домінуючих у суспільстві сил. Безпосередньо ініціюючи та керуючи процесами побудови різноманітних соціально-політичних форм,
вони об’єктивно змушені проводити відповідну лексичну та граматичну роботу, відбираючи потрібні їм смислові акценти та вміщуючи їх у рамки певних ідейно-ціннісних координат легітимації
створюваних організаційно-владних порядків. Здійснювана тим самим уніфікація політичної мови у
цілому має неминучий характер, випливаючи не лише з особливих інтересів і цінностей архітекторів суспільного ладу, але і ґрунтуючись на вирішенні управлінсько-політичних завдань, сама природа яких орієнтує на пошук всезагальної міри єдності в розмаїтті суспільного життя.
У той же час із виконанням цього завдання пов'язаний ризик надмірного звуження семантичного поля мови політичних задумів. Адже внаслідок дій творців політичних порядків можуть відсікатися і можливі соціально-корисні інтерпретації, що порушує міру діалогічності та гнучкості соціально-політичного проектування, зумовлює його омертвіння в жорстких мовних схемах. У термінології М. М. Бахтина загроза такого прояву відчуження мови передається за допомогою поняття «авторитарне слово» як особливого мовного утворення, смисловий зміст якого має завершений і однозначний характер, цілковито підпорядкований літері та опирається будь-яким змінам, що випливають зі зміни контексту. Перебуваючи своїм корінням в ієрархічному минулому, обґрунтовуючись
посиланням на безсумнівний авторитет влади як такої або конкретних її носіїв, воно нав’язується
людині незалежно від міри його внутрішньої переконливості для неї та виключає можливість будьякої дискусії з приводу свого розуміння.
Домінування авторитарних слів у політичній мові може служити показником її законсервованості, як форми жорсткої фіксації (іноді до окостеніння) смислового простору, колись сформованої,
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системи владних відношень відповідно до вузьких, часто-густо егоїстичних інтересів правлячих
груп. Проте на певному етапі застаріли мовні форми неминуче вступають в антагонізм із духовнопрактичною діяльністю людини, наслідком розв’язання якого стають мовні новації. Народжені у
вузькому середовищі реформаторів або революціонерів, вони первісно належать до мовного маргінезу і дуже повільно засвоюються суспільством, наштовхуючись на опір традиційних мовних схем,
масово відтворюваних у стихійному, звичному режимі життя.
Звісно, і у випадку революційно-реформаторської риторики не можна виключати появу «авторитарного» слова, що оформлює монологічну, нерідко антисоціальну волю суб’єктів суспільних
перетворень. Але у стратегічній перспективі реалізація сутнісного призначення соціальних реформ
і революцій із забезпечення переходу суспільства на новий якісний етап розвитку зв’язана з появою
в суспільстві «внутрішньо переконливого слова» та його масовим засвоєнням. За М. М. Бахтиним,
це «сучасне слово, слово народжене в зоні контакту з незавершеною сучасністю, або осучаснене;
воно звертається до сучасника і до нащадка як до сучасника…» [2, с. 158]. Тобто виявляється, що
виконувати функцію прилучення до майбутнього, слову вдається остільки, оскільки воно має незавершену смислову структуру, відкриває нові значення у тільки-но виникаючому контексті, здатне
зсередини організовувати внутрішній творчий процес людини. У найбільш же глибинному плані це
слово, на нашу думку, можна охарактеризувати його адекватністю потенційним та актуальним змінам практики та повсякденного життя якомога більш широких верств населення. У цій якості воно
виявляється носієм ідеальної матриці соціально-політичного проектування як діалогу, де роль проектувальника полягає в ініціації колективної самодіяльності населення із розробки та практичного
втілення того чи іншого проекту покращення суспільно-політичного життя.
Окреслений неоднозначний внутрішній потенціал мови, образно кажучи, подвоюється у
зв’язку з винаходом писемності. Почав із піктограмних повідомлень (малюнків тих або інших подій
або предметів), викарбуваних на тих або інших природних об’єктах (каміння, кістки, шкіра та ін.),
людина поступово створила умоглядні спочатку ідеографічні і, кінець-кінцем, фонетично-абеткові
системи, відтворювані на спеціальних більш зручних носіях (від папірусу, глиняних табличок, пергаменту до фабрично виробленого паперу) за допомогою спеціального приладдя (від чорнильниць і
пір’їв до типографського друку). Долаючи просторово-часову обмеженість усного мовлення, забезпечуючи утворення величезного банку інформації, в якому окрема особистість має можливість засвоїти колективний досвід, а сучасна генерація ніби зустрічається з минулими поколіннями, писемність навіть і у своїх найдавніших примітивних формах забезпечувала сприятливі умови для якісного стрибку в еволюції духовної діяльності і, зокрема, для становлення соціально-політичного проектування. Але цей позитивний вплив не здійснювався прямолінійно.
Річ у тім, що колись створені системи писемних знаків демонстрували набагато більшу інерційність порівняно із народним усним мовленням. Якщо друге виявлялося ближче до практичної
діяльності якнайширших мас, відтворюючись у серії повсякденних короткочасних «повітряних»,
звукових актів, то перші, «прив’язані» до більш жорстких матеріальних носіїв, здатні зберігатися і
поширюватися в незмінному вигляді на величезні просторові і часові відстані, були набагато менш
залежні від стихійної масової практики свого відтворення. Звісно, остання зберегла свою силу і тут,
але ця сила віднині могла реалізуватися лише через породження стихійних інтерпретацій і тлумачень колись написаних текстів.
Однією із перших корінних трансформацій, що затягнулася на тисячоріччя та забезпечувала
переборення «зайвої» консервативності писемності, стало її поступове наближення до усного мовлення, а через нього, врешті-решт, і до духовно-практичної динаміки суспільно-історичного процесу. Першим вирішальним кроком було зняття безпосередньої чуттєвості зорового сприйняття піктограми ідеографічними системами, в ході еволюції яких малюнки все сильніше абстрагувалися та
поступово губили сліди зображувальної умотивованості, перетворюючись в ієрогліфи – знаки з чітко нормованою каліграфією та широким спектром значень: від конкретних предметів до абстрактних уявлень.
Побудовані на знаковому позначенні окремих словотворень, ідеографічні форми виливалися
в дуже громіздкі системи, складені з тисяч ієрогліфів, що мали умістити у себе накопичене багатство усного мовлення. Проте якими б величезними вони не ставали, вони завжди відставали від реального життя, стаючи перешкодою на шляху формування нових уявлень і понять. На застиглість
мовного простору, що утворюється в такий спосіб вказував Г. В. Ф. Гегель, підкреслюючи, що фіксовані знаки допускаються для чуттєвих предметів, але «стосовно до знаків духовної сфери хід
утворення думок, поступальний логічний розвиток тягнуть за собою зміни поглядів на внутрішні
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відношення думки і тим самим на їх природу, так що в зв’язку з цим виявилося би потрібним інше
ієрогліфічне визначення знаків» [5, с. 297 – 298]. І, справді, історія ідеографічних систем свідчить,
що їх еволюція пов’язана з прогресуючою знаковою диференціацією, зокрема, за допомогою введення складених фонетичних ієрогліфів, мета яких – наблизитися до реалій усного мовлення. Але у
кінцевому підсумку все це визначало надзвичайне ускладнення цих систем (так, нині для того, щоб
засвоїти китайські соціально-політичні тексти людина повинна опанувати, як мінімум, 5-6 тисячами
ієрогліфів).
Інерційність ідеографічної писемності робить її ідеальним засобом для відтворення консервативних соціально-політичних проектів. Крім того, вона відповідає авторитарним тенденціям, з одного боку, зумовлюючи відчуження від процесу замислення майбутніх політичних порядків народних мас, які не мають змоги опанувати ускладненого ієрогліфічного письма, а, з іншого – заважаючи оперативним політичним комунікаціям – у зв’язку з обмеженістю застосування друкарських
технологій для масового тиражування ієрогліфічних видань. У той же час дистанція між ідеографічною системою та усним мовленням із точки зору соціально-політичного проектування має певні
плюси, оскільки вона дає можливість піднятися на всезагальний рівень над діалектичними відмінностями окремих регіонів у такій спосіб сприяючи інтеграції суспільства в політичну націю. Наприклад, у Китаї представники деяких областей розмовляють на настільки відмінних діалектах, що
вони можуть порозумітися між собою лише за допомогою ієрогліфів. Але, незважаючи на це, навіть
тут, в зоні найвищої в світі укоріненості традицій ідеографічного письма, урядовці змушені допускати імплементацію фонетично-абеткової системи, зв’язуючи з цим вирішення проблеми неграмотності широких верств населення (зокрема, йдеться про діяльність у КНР спеціального комітету з
реформування китайської писемності).
Переможне крокування світом фонетично-абеткової форми письма, розпочате з часів фінікійців, з якими зв’язують її винахід, зумовлюється тим, що, виростаючи з різноманітних спроб зняти
неповороткість ідеографічних систем на шляху виокремлення більш універсальних мовних одиниць
(наприклад, запроваджуючи так зване складове письмо), воно дійшло до знакового позначення
окремих звукових знаків слів усного мовлення, зробивши в такий спосіб само усне слово предметом рефлексії. Відповідно виникла дуже гнучка система, що закріпила найповнішу міру абстрактної
ідеальності мови.
Для соціально-політичного проектування це виявилося справжнім проривом, оскільки полегшувалося сприйняття новацій загальнонародної мови, поширювався доступ мас до участі в політичних комунікаціях і звільнювався грунт для польоту творчого мислення. Відтепер гострий скальпель абстрагування «розрізаючи» синкретичну нероздільність чуттєвого сприйняття речей і явищ,
виявляючи загальні зв’язки і доходячи на цій підставі до конкретно-всезагального знання, знаходив
адекватні писемні форми вираження конструктивних ідей нових моделей облаштування дійсності.
Водночас виникли і нові ризики. Зближення писемності з усним мовленням виливалося в уніфікацію загальнонародної мови, що, звісно, сприяло зміцненню інтегрованості політичного простору та
формуванню політичної нації, проте і визначало можливість національно-мовного гноблення. Крім
того, новий рівень абстрактності писемності викликає загострення проблеми розуміння, обертаючись, зокрема, і новим значно розширеним обсягом можливих тлумачень і інтерпретацій текстів
політичних документів, що разом із забезпеченням гнучкості соціально-політичних проектів може і
розхитувати цілісність процесу їх сприйняття.
Підсумовуючи викладене, відзначимо, що знакові системи природних мов (і усні, і письмові)
виступають формою, за допомогою якої виконуються комунікативна, легітимуюча та ідеологічна
функції соціально-політичного проектування як засобу конституювання загальносуспільних і державних інтересів та мобілізації колективної волі щодо їх здійснення. В якості же умови реалізації
діалогової сутності соціально-політичної проектної діяльності визначимо відновлення соціальноприйнятної міри єдності писемних, документально-текстуальних форм висловлення, усного народного мовлення, мислення та практики, що уникає панування відчуженої авторитарноформалізованої «літери» проекту і водночас підіймає і скеровує процес масового духовнопрактичного творчого засвоєння проектного задуму. Перспективу подальшої соціальнофілософської розвідки піднятої у статті теми зв’язуємо зі визначенням закономірного характеру
правових текстів як форми опредметнення соціально-політичного проектування.
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SUMMARY
Language is analyzed as the element of perceptional level in the mechanism of political projecting.
The general development and functional correlations of language are discovered. The dialog potential of
political language is investigated.
І. І. КАПРІЦИН
ПЕРВИННІ ЗАСАДИ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ: ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ
Зростання орудійної та інтелектуальної сили людини логічно актуалізує питання її відношення до життя, яке, як бачиться, має історичний характер. Людина попередніх часів усвідомлювала
життя спираючись на успадковані традиції та актуальні «уроки історії». Серед найважливіших
«уроків» ХХ сторіччя були: досвід громадянських революцій, дві світові та безліч локальних воєн,
винайдення та використання атомної зброї.
Як раніше так і зараз незмінним збирачем та транслятором відношення до життя виступає
релігійна свідомість. Разом із тим, усвідомлення життя як цінності колись лежало у засадах складання релігійної свідомості. Розгляд феномену життя у його своєрідності та у якості первинної засади релігійної свідомості і є завданням цієї публікації.
Сучасне усвідомлення залежності глобального виміру життя від крихких сталих величин відкритих фізикою створило умови для проголошення методологічного «принципу антропності», згідно з яким, «те, що ми очікуємо спостерігати, повинно бути обмежене умовами необхідними для
нашого існування як спостерігачів» [4, 38]. Як що використати це положення до розгляду нашого
предмету, то вихідне положення може формулюватися, як: «життя виступає запорукою усвідомлення життя». Тобто, для того, щоб дослідити життя треба зберегти непорушними умови, які сприяють життю як якісному стану багатьох взаємопов’язаних процесів.
Загалом кожна форма світогляду передбачає предметно свій, умовно «відомчий» початок,
виявлення та кінець життя. Різні наукові підходи підхоплюють слабкі прояви життя і ведуть його до
своїх власних меж, звідки передають далі. Так біологія вивчаючи життя на клітинному рівні, «передає» його прояви своїм осередкам, що вивчають життя на молекулярному рівні, потім хімії, квантовій фізиці, фізиці над малих величин. Науковий підхід в цілому характеризується, насамперед по-
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шуком матеріальних засад життя. Релігія та філософія сприйнята як рефлексія зосереджують свою
увагу на спрямованості, якості, мірі життя та осмисленні смерті.
При намаганнях усвідомити та формалізувати життя, виходять з того, що воно є найпоширенішим станом. Допущення, що інші переживають подібні відчуття спричиняє можливість визначення загальних рис живого, індивідуальне «легалізується» специфічними особливостями життєформ.
Почнемо з найбільш загального аналізу можливостей усвідомлення життя. Життєвість природи ще не є усвідомленим життям, це лише загальний початок, що проявляється у активності складання нових природних форм. Подразнюваність у складних організмах відзначається сходженням
від чуттєвості до відчуття. Останнє характеризується тим, що не тільки викликає зміни в організмі,
що подразнюється, – а й надає інформацію про властивості подразника, що, в свою чергу, є початком творення образу зовнішнього світу. Предметний характер подразника даний у відчуттях, викликає розпізнавання відчуттів,– ця якість визначається як початок психіки.
Окрім подразнюваності властивістю всього живого є віддзеркалення. Віддзеркалення, як творений образ, подібний до віддзеркалюваного, але не є ним. Це складний процес взаємодії суб’єктів,
процесу та результату, – певного невід’ємного викривлення об’єкту, який у ситуації людської індивідуальності ускладнюється ще й суб’єктивним компонентом. Характерною рисою віддзеркалення є
вторинність по відношенню до віддзеркалюваного, його залежність від нього за якістю та характером. Вторинність усякого віддзеркалення природи являє собою універсальну базу вторинності психічного по відношенню до фізичного, вторинності свідомості до психіки. Свідомість людини виступає найбільш розвиненою формою психіки, що детермінована не тільки природними умовами, а
й умовами суспільного життя. Єдність цих детермінацій обумовлює особливості людської свідомості.
Матеріалістична мисленева традиція вбачає свідомість внутрішньою, потенціальною властивістю матерії в протилежність від властивостей зовнішніх (фізичних, хімічних, та ін.). Суперечка
про атрибутивність чи не-атрибутивність свідомості точиться саме навколо цієї внутрішньої властивості матерії, де атрибут розкривається як необхідна властивість приналежна всій природі, тоді як
психіка присутня лише у вищих (складних) організмів. Тобто, для свого виникнення та функціонування вона потребує певних специфічних умов, і не є розповсюдженим явищем природи. Свідомість людини, розглядаючи аспект пристосування як до природного так і до соціального середовища, виходить за межі пристосування, тому що виступає знаряддям перетворення природи та суспільних відносин. Тварини, за Ф.Енгельсом, змінюють природу фактом своєї життєдіяльності, але
усвідомлене цілеспрямоване перетворення природи, створення «другої природи» – культури – суто
людська активність.
Специфічною фізіологічною основою людської свідомості є мова, так звана «друга (вторинна) сигнальна система». Слово, окрім сукупності звуків, несе певний смисл, викликає певну асоціацію, спричиняє таким чином певну мислиневу чи фізичну дію. Оскільки життя усвідомлюється засобами мови людини, то уявлення про життя є антропним. Від цього, пізнання людиною свого життя відбувається у її власних категоріях, та коли фокус уваги спрямовується на розкриття інших, нелюдських форм існування, людина може вдаватися до самих лише припущень. Виходить, що людина в значно більшій мірі антропоморфізує ті форми життя, до яких має опосередковане відношення,
разом з тим, уявлення про інші форми життя за межі антропоморфності не виходять. В цьому сенсі,
життя тварини людина може пізнати на стільки, на скільки вона сама є твариною, пропорційно тваринній долі в собі. Зважаючи на те, що людина – «тварина суспільна», суспільно-людська частка
знання життя тварини достеменною, автентичною у людському знанні бути не може, вона лише
відносна.
Життя, таким чином, не виявляється самостверджуваним станом, воно, певним чином, розкривається як суто людська концепція, яка віддзеркалює зовнішні зміни в матеріальних тілах та наявних процесах, виступає певним узагальненням дійсності, яке поза людською спільнотою не артикулюється. Що, загалом, висвітлює співзалежність життя і свідомості. Із певною переконаністю
можна говорити, про життя, як про усвідомлене відношення людини до себе, до світу, свого місця в
світі та місця світу в людському сприйнятті. Мова тут йде не стільки про заперечення людського
знання про життєвий світ, а про напрям уточнення цих знань. Виходячи з положення про існування
інших неусвідомлених людством форм життя більш рельєфним виступає «несродна своєрідність»
людського сприйняття життя.
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Системно підступаючи до дослідження концепції життя розпочнемо з пошуків її історичних
витоків, що відображають первинні уявлення про засади свідомості та її релігійної форми. Верхній
палеоліт займає визначне місце у праісторії, тому що саме цьому часу належать свідоцтва початків
систематичної знакової діяльності людини, що на думку дослідників, є головною ознакою присутності свідомості. Печерний живопис, еволюціонування якого прослідковано в продовж 20 тисяч
років, з усіх форм печерного мистецтва є найбільш показовим «атласом» розвитку свідомості. Аналізуючи перші зображення зазначається їх хаотичність, відсутність загальної композиції, більш пізні зображення вже узгоджені між собою, що, на думку, фахівців свідоцтвує, що останні говорили
вже досить зв’язано, для того, щоб складати оповідання. А. Леруа-Гуран навіть вважає наскальний
живопис першими ілюстративними записами міфів.
Ще більш інформативними та наближеними до розуміння є космологічні «міфи творення»,
які надають досліднику уявлення відносно стилю мислення давньої людини. У космогонічних міфах людина виступає як частина суспільства, а суспільство включене в природу і залежить від космічних сил. Природні явища мислилися в термінах людського досвіду, останній в термінах космічних явищ. Фундаментальна різниця в відношенні до навколишнього світу сучасної та давньої людини, полягає в тому, що світ явищ для сучасника визначається як «Воно», пращур був зі ним на
«Ти» [9, 25]. Тобто, первісна людина сприймаючи явище отримувала враження, яке було емоційним
та неподільним, а тому, безпосереднім. Сучасна людина відмежовує себе від явища мисленевими
операціями, дослідженням, яке передує судженню. Приклад започатковування такого відношення
зустрічаємо у Ж. П. Вернана, що звертає увагу на відхід давньогрецької філософії від використання
моделей взятих з життя рослин та тварин, з залученням культурних моделей (ремісництва) [2, 75].
Думки ж первісної людини предметні, втягнуті в особливе відношення до світу – емоційне. Людина
та природа не протистоять одне одному, тому не потребують різних способів пізнання. Разом із
тим, давня людина усвідомлювала існування деяких питань, які виходили за межі безпосередньо
сприйнятих явищ. Вона усвідомлювала питання про походження життя, та питання про телос – його мету та сенс.
Найбільш архаїчні космогонічні міфи починають виклад процесу творення з рівня несвідомого, яке уособлюється хаосом чи мороком не розчленованості (давньоєгипетський Нун), в якому, в
свою чергу, виникають і персоніфікуються протилежності, які вступаючи у взаємодію, дають виток
світу станів та речей. Створення життєвого світу мислиться по аналогії з умовами людського життя
та уявляється як народження.
Важливим бачиться той факт, що, до прикладу, в давньоєгипетській космогонії нема спеціального міфу про створення людей. Причину вбачають в тому, що між богами та людьми на той час
не існує чіткого та завершеного розмежування. Людство створене за образом божим. У якості прикладу артикуляції життя, наведемо ймовірно перше усвідомлення впливу слова на життя, яке ми
зустрічаємо у давньоєгипетській «мемфізській» космогонії 700 року до н.е., де очевидний перехід
від фізичних дій творення світу (відділення неба від землі, ліплення людей) до мислимого творення:
думка народжується у серці бога (Птаха), потім вона опиняється на язиці бога, вимовляння цієї думки втілює її в реальність («у ту ж мить Атум народився…»). Наведений текст давньоєгипетського
міфу цікавий ще й тим, що робить інтереси людини ціллю божого творіння [8, 35]. Тобто «життя»
зароджується в серці (органі чуття), осмислюється в голові (органі мислення) та з’являється завдяки
артикуляції, тобто, прослідковано шлях: почуття – осмислення – мовлення – явлення, який робить
космогонічну людину прообразом всесвіту та визнає одним з його елементів.
Структура та механізми дії людського визначаються космологічними принципами та аналогіями, які є внутрішніми характеристиками архаїчно-природнього соціуму. Головним призначенням
космогонічної міфології виступає усвідомлення переходу від хаосу до космічного порядку, порядку
– як неприложного виконання належних функцій.
Перехід від міфологічного сприйняття життя до релігійного відбувається під впливом специфічних потреб людини у поєднанні її діяльнісного початку із теоретичним усвідомленням світобудови. На наш погляд, переважання саме ритуалістичної, діяльнісної складової ініціює релігійне
життя та релігійну свідомість.
Релігія розглянута у соціально-філософському сенсі, висвітлюється як соціально організована
(та організуюча) частина культури, результат діяльності людських спільнот, що засновується та
розвивається на базі специфічної віри в існування не тільки реального, земного світу, що сприймається органами чуття, але й понад природного пристанища вищих сил, гідних поклоніння [3, 53].
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Життя в світлі релігії розкривається як служіння. Повторюючись наголосимо – перші боги
творять світ заради людини. Пращурам було властиве переконання, що божественне іманентне
природі, а природа пов’язана із суспільством, саме ця кореляція природи та людини дає розуміння
міфології. Фараон був божеством, сином та образом творця, саме він втілював єдність божественного та земного, природного та людського.
Але починаючи з давніх євреїв ця диспозиція ігнорується, що пов’язане із кочовим укладом їх
культури, бо в умовах кочів’я у пустелі велика влада та велика відповідальність припадає на особистість вождя племені. Кочовики не пов’язані з природними силами в тій мірі як аграрне населення,
тому божественне – життєдайне для них не в природі, а в харизмі їх ватажка. Специфікою давньоєврейської думки є абсолютна трансцендентність бога, не обмеженість способами проявлення. Саме
життя тут наповнюється іншим смислом, людина за розмислом давніх євреїв була інтерпретатором,
слугою та втіленням волі божої.
Згодом релігії, які сформувалися в складних умовах виживання (кочовий спосіб життя в умовах пустелі) та засновуються на вірі, одкровенні (юдаїзм, християнство, іслам) розглядають людину
як неповноцінну істоту, доля якої підкорятися, слугувати вищій силі. Дещо іншим підходом вирізняються релігії сформовані в умовах помірного клімату та аграрних культур, які засновуються в
більшій мірі на досвіді (буддизм, даосизм), які розглядають людину рівну богам. В буддизмі навіть
в порівнянні із богами стан людини вважається потенційно більш сприятливим розвитку чеснот та
досягнення Просвітлення.
При подальшому аналізі в формах явища «релігія» можна виділити проміжні варіанти від
двох наведених раніше. Таким є індуїзм, який утримує в собі напрями, що спираються як на віру
так і на досвід (адвайта веданта).
Треба усвідомлювати, що надана класифікація обмежується світовими та досить поширеними
релігійними феноменами та є вельми формальною, що не враховує індивідуальних вподобань адептів, згідно яким, віросповідні засади релігій можуть сприйматися як досвідні та навпаки.
Дійсне, за М. Гайдеггером, виявляє себе присутністю. Тобто, присутнє фіксує себе предметним протистоянням [10,74]. Для того, щоб життя визначалося як свідомо дійсне, необхідна його
протиставленість предмету, який би відмежовував життя від не-життя. Доречним в цьому плані є
зауваження Г. Франкфорта, щодо особливостей сприйняття світу людиною міфологічного часу,
який вважав, що все, що було спроможне впливати на розум, почуття, та волю людини було реальним [9,24-29]. Таке відношення і виступає базою формування релігійних уявлень.
Звично усталеним є усвідомлення життя через його протиставлення смерті. Але уявлення про
життя первісної людини в потойбічному світі та розвинена поховальна культура говорять про те,
що життя з приходом смерті не переривається, воно лише переходить в іншу якість [5, 99-103]. Таким чином, виходить, що приймаючи до відома давність побутування цих уявлень, смерть не може
бути предметною протилежністю життя, принаймні в традиційному суспільстві.
Життя в релігійній свідомості розпадається на життя земне та життя потойбічне. Життя земне
в релігіях одкровення є приготуванням до життя вічного (життя в бозі). Якість загробного життя, є
«ожинками» земних зусиль, відповідно, за гробом людська душа повинна отримати райські насолоди чи пекельні страждання. В релігіях досвіду земне життя це можливість наближення до повної
реалізації свого потенціалу для загального блага. Якість потойбічного життя та майбутньої реінкарнації обумовлена причинами та наслідками «засіяними» моральністю земного життя.
Як наслідок розвитку концептуальної бази обох видів релігій життя адепта отримує певний
вектор розвитку. У релігіях віри, які є лінійними, бо розвиток йде в напрямі від «пришестя божого»
до його «страшного суду». В релігіях досвіду, які є спіральними чи циклічними розвиток полягає у
підвищенні життєвої функціональності. Тобто, означені траєкторії визначають спрямованість,
смисл життя релігійної людини. Узагальнюючи наведемо вислів з Катехізіса, спасіння та вічне життя досягається кожною людиною при умові духовної праці з самовдосконалення. Хоча, звісно, напрями самовдосконалення кожна релігія пропонує специфічно свої. Загальним в обох релігійних
підходах є безсумнівне забезпечення задоволення специфічних життєвих потреб певних культурних
типів людини, рух від індивідуального страждання до загального щастя.
Людина в православ’ї ні смертна, ані безсмертна, але здатна і до того і до іншого, отримує
безсмертя через виконання заповіді божої [6, 210]. Разом із тим, релігійна віра отримує свій розвиток у взаємодії із безвір’ям. Бо навіть такі величні постаті як Сергій Радонежський чи Серафім Саровський не отримали безсмертя чи надвеликих років життя. Чи їх винагородою була смерть та через неї – «життя вічне»?
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Але ж безсумнівних прецедентів повернення із загробного світу не було, – безмежне життя не
може бути зафіксоване в свідомості як явище, бо його нема в досвіді. Вічне життя виступає як припущення, що базується на вірі як «впевненості у невидимому» [1, Евр. 11]. Обрання одного із «берегів надії» предмет екзистенційного вибору кожної людини.
Коли смерть в релігійному світогляді не може бути протиставлена життю, функцію фіксаторів плину життя виконують предметні та смислові припони, що демонструють якісні зміни в житті,
та можуть бути представлені дихотомічними парами, що розкривають різні грані життя за божими
заповітами та його протилежністю – гріховним життям.
Мірою життя пересічної людини є виживаність, як здатність саморегулюючої системи відновлювати чи виводити на новий рівень динамічну рівновагу. Виживаність проявляється у відновленні порушеної динамічної рівноваги в організмі та адаптації до неблагополучних факторів середовища [7, 71]. Звісно надана думка не може бути обмежена лише фізіологічним виміром виживання
людини, яка є соціобіологічним «сплавом», тому що «дарвінівське» розуміння виживання в великих
релігійних традиціях розглядається як форма життєдіяльності тварини. Стилем бажаної релігійнолюдської поведінки є альтруїзм, навіть самопожертва. В релігіях віри цей стиль давно отримав символічну назву «Агнцю божого». Але виникає питання, чи можливий «технічно» такий стиль без
взаємодії із «стилем Пілата» чи «стилем Іуди», і що ми отримуємо якщо уявити, що і той і інший
усвідомлювали свою роль в цій історії? Християнин вбачає сенс життя в відтворюваності богоприйнятної поведінки, та все ж, – «шляхи бога не сповідні», тому людині зостається вірити, вибачати
та не судити.
За релігіями досвіду – людина визнає оточуючих рівними собі у прагненні щастя, піклується
про інших, так як про себе, прагне «динамічної рівноваги» мудрості та активності. Тобто, незалежно від релігійних вподобань, завдяки людській активності життя виступає твореною реальністю,
якість якої залежить від ступеню та площини відкритості, яка робить все навкруги «святом свідомості, що випробовує свої безмежні можливості» (О. Нідал).
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SUMMARY
In the article the phenomenon of life is examined in his originality and at quality primary principles
of religious consciousness. The «vectors» of orientation of religious life are determined, their influence on
life of modern society.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ
ЭЛЬ ГУЭССАБ КАРИМ
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИНЫ
В АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ

Одной из актуальных проблем арабо-мусульманского мира является социальный статус
женщины. В этой статье рассматривается положение женщины в соответствии с мусульманскими
законами.
Женщина по-прежнему занимает центр дискуссий в исламском мире. Будучи активным
членом и одним из важнейших элементов в жизни общества, она всегда присутствует в умах
мыслителей и представителей интеллигенции арабского мира в моменты поражения и отступления,
как во времена прогресса и победы. Несмотря на многочисленные примеры, вопрос о положении
женщин и их прав, по-прежнему большая тема. Вполне возможно, что время не позволяет мне,
чтобы проанализировать все эти аспекты. Мы все же можем сказать, что главный вопрос
заключается как раз в борьбе между требованиями современности и прогресса в области
интеллектуального, культурного, политического, экономического поражения, которые влияют
непосредственно на достижения женщин и их законные права в исламе. Кроме того, невозможно
говорить о модернизации, без решения проблемы женщин-мусульманок, в отношениях между
исламским миром и правами женщин, их социального статуса, политических прав, как
положительный фактор, подтверждающий концепцию социального развития и цивилизации.
Женщина получила в рамках исламской цивилизации целого ряда прав. В доисламский период
женщина считалась непригодным человека, вплоть до прихода ислама, женщине восстановили
уважение и внимание, которого она заслуживает. Ислам установил полные права теоретические и
практические.
Философия прав женщин обоснована в двух аспектах:
1. Теоретическое равенство между мужчиной и женщиной на том, что человечество обязано
своим существованием мужчине и женщине в равной степени, не имея больше заслуг, чем другой.
В Коране говорится о единстве человечества, и тот факт, что мужчина и женщина на самом деле
происходит от одной организации.
2. Практическое в отношение к статусу женщины, в периоды застоя и упадка, бедны,
потому, что положение женщины было не стабильное, она была практически лишена своих прав,
даже если они теоретически установлены. Из-за общего состояния социального упадка в обществе в
целом, ухудшилось положение женщин.
Мусульманские женщины в арабском мире, тесно связаны с современностью социума и
социального прогресса, интеллектуального и экономического развития. Вина лежит не на
исламском мире, а на характере социума, что приводит к отсталости, а также средств
осуществления исламского права [1, с. 86].
Право женщин в исламе, связано с равными правами, при условии, что не противоречат
основной задаче воспитания нового поколения:
• приводятся в хадисах Пророка, женщина имеет право оказывать поддержку столько,
сколько человек, который заботится о ней, в той же степени, как и тот же человек, которому дорог
[ 2, с. 86].
• право выбирать себе партнера, и она хозяйка своего решения о вступлении в брак,
поскольку она является основным инициаторам.
• право на образование, участие в политической жизни, образование, является обязанностью
каждого мусульманина.
• право на уважение.
В периоды упадка и распада, многие юристы под влиянием социально-политических и
культурных условий, уменьшали возможность собраний и объединений. Отсюда родился разрыв
между исламским вероучением, которые регулируют контакты и сотрудничества между
мужчинами и женщинами, между традициями, которые их разделяют, ввели в полную изоляцию
женщин. Коран и Сунна стали распространенными в ряде мусульманских стран, которые
способствуют женскому освобождению, ее достоинства и уважения в законных правах,
закрепленных в религии, а традиции, мифически, исчезли [3, с. 1120]. Этот период способствовал
процесс развития роли женщины. Все это является, результатом непонимания глубокой смысли
философии и исламской мысли. Что вызвало применение принципов ущемлять права женщин в
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динамике развития социального, политического и экономического общества. Вопрос о женщинах и
их связь с современностью является вопросом для представителей интеллигенции арабского мира.
Текущей ситуации в арабо-мусульманском обществе заставляет нас, решить проблему или
предложить некоторые факты, которые могут использоваться в качестве важных аргументов для
обсуждения, и которые могли бы руководствоваться в своих мерах по реализации заключительных
рекомендаций. Проблема женщин в арабо-мусульманском мире, стоит перед современным
обществом в целом, и в качестве объекта для изучения различных ситуаций, от которых страдают
не только женщины, но и социум. Нет сомнений, что изменения коснулись содержания, и формы
социальных ролей мусульманских женщин имеют свои особенности в общем контексте жизни
общества и его накопление в социальной, культурной и интеллектуальной на различных этапах
истории современного арабо–мусульманского мира с начала девятнадцатого века, который дал
проблемы женщин и их участия в жизни общества и политических особенностей.
В случае возникновения проблем женщин-мусульманок выделались типы изменений, политические
события, культурные и социальные, в котором история, привела к модели модернизации,
преобладания в последующем периоде в соответствии с изменением сил достигли определенного
интеллектуального, культурного и социального развития. Эти изменения имели огромное влияние
на роль женщин, они были видны во всех сферах культуры и информации, научноисследовательских центров. Тем не менее, представляется возможные группы различных
идеологических тенденций:
а) исламского либерального движения;
в) исламский реформизм;
Направление, которые сгруппировали представители интеллигенции и мыслителей, которые
могли бороться с социальными нарушениями и недостатками человека и общества. Это
действительно возвращение к эпохе возникновению ислама, его состояние первого века, очищенная
недостатков вызванных веков упадка. Поэтому обновление ислама в обществе, и современная наука
не противоречат друг другу. Сторонники этого течения утверждают, таким образом, что религия не
противоречит современной науке [4, с. 160]. Они хотели, согласовать тексты ислама с
современными идеями. Цель состоит в реставрации особенностей исторического развития
потребности социума. Эта сила будет опорной точкой для социальных реформаторов, такие как
Касим Амин, который потребовал освобождения женщин, используя данные из литературы, как
моральную поддержку среде религиозного населения. Кроме того, направление будет иметь
сторонников среди мелких торговцев, теологов, духовных лидеров, крестьянской мелкой
буржуазии, мелких собственников земли, а также помещиков.
Эта тенденция вызывает необходимость для арабского мира адаптации к современной науки
в качестве необходимой основы для развития и изменение общества. Что касается религии, то с
правовой точки зрения, это связь между человеком и Богом. Таким образом, мы можем сказать, она
дает начало возрождение западной цивилизации. Цель создания современного общества, сохранять
традиции прошлого которые не препятствуют развитию интеллигенции арабского мира. Течение
мысли в печати уже эволюционировали с девятнадцатого века половины плодородных земель для
распространения своей информации. Размышления о необходимости науки в качестве основы для
социальных изменения, а идея социализма нашла свое направление, и имеет сторонников часть
государственного аппарата, городской интеллигенции, чиновников, буржуазия, банкиров, рабочих.
Позвольте добавить, что две тенденции
содержат значение исторического развития в
политической, экономической и культурной жизни, они также появились в области образования и
культуры.
Мы не далеки от истины, если скажем, что ислам является политической реальностью,
которую нельзя игнорировать, и это было бы серьезной ошибкой думать, что реальность
представляет собой явления репрессий и угнетений. В лице, будь то мужчины или женщины, не
может процветать без наличия формы демократии, интеллектуального, политического, культурного
и экономического равенства. Мы можем говорить о достижении процесса демократизации,
игнорируя при этом феномен религиозного экстремизма. Мы знаем, что арабо-исламский мир
переживает из-за катастрофической ситуации, являющийся результатом внутренних или внешних
событий. Экстремистская партия считает, что пробуждение и возрождение в арабо-мусульманском
мире может быть реализована только путем возвращения к истокам исламского общества. Таким
образом, возврат к чистому исламу, организационных символов его учреждения и формы. Он
прибегал к терроризму и насилию для достижения своих целей. Это на самом деле в далеком
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прошлом, что представляет собой серьезную угрозу для будущего развития и демократии, но и для
будущего арабского мира, похоже, что основные тенденции в рамках исламского движения
отвергает этот экстремизм, не создавая четкие и подробные программы. Просто размахивая
лозунгом «Ислам является решением», но ясно, что Лозунг может быть для многих и
разнообразным толкованием, которое может содержать не соответствующие
требования
экономического развития и основных прав человека. Среди этих прав является право женщин на
жизнь и свободу. По этой причине сторонники религиозных лозунгов стремятся прийти к власти. В
интересах самого исламского движения, ясно показывает, что эта тенденция должна быть сильной
по всем вопросам, будь то социальными, политическими или экономическими. Она проходит через
стадии лозунгов и достигает более высокого уровня политического действия. Понятно, что
неоднозначные позиции исламских проповедников являются препятствием на пути достижения
демократического процесса. Подавляющее большинство интеллигенции считают, что демократия
исламских проповедников не раскрывать свои истинные намерения. Для них лозунг: «Ислам
является решением», или, что применение исламского права «шариата», может только скрыть
планы, которые могут привести к нарушению принципов демократии [5, с. 432]. Для выхода из
тупика требует от нас открытый и откровенный диалог с умеренным исламским движением, узнать
его истинные намерения в политических принципах, которые составляют суть демократии и
прогресса. Чьи работы будут отражены на женщину и ее социальный статус. Логика силы в
интересах прогресса и передовых научных технологий, непрерывна, если существует другая форма
выгод и разработок конкретных принципов права на общение и культуру демократии.
Таким образом, Ислам утверждает права, которых женщина была лишена как до Ислама, так
и позднее (вплоть до нынешнего столетия), права на независимую собственность. По законам
Ислама полностью признается право женщины на ее имущество и другие виды собственности. Что
касается права женщины иметь работу, следует, во-первых, иметь в виду, что Ислам трактует ее
общественную роль матери и жены, как самую священную и главную. Ни няньки, ни служанки не
могут заменить мать в воспитании честного, полноценного и здорового ребенка. Эта благородная и
жизненно важная роль, которая во многом формирует будущее нации, не должна рассматриваться
как безделье. Кроме всего, Ислам вернул женщине право наследования. Ее доля полностью
принадлежит ей, и никто не имеет права претендовать на нее – ни отец, ни муж.
Все фундаментальные исследования учения Ислама или истории мусульманской
цивилизации являются свидетельствами равенствами женщины с мужчиной в том, что мы сейчас
называет политическими правами [6, с. 76]. Они включают право на выборы, а также на участие в
политической жизни. Как в Коране, так и в истории Ислама мы найдем имена женщин, которые
участвовали в серьезных дискуссиях. Такого рода отклонения могут приводить к стрессовым
ситуациям и влиять на их решения. Логичнее объяснить сложившуюся ситуацию, исходя из
естественных и бесспорных различий между мужчиной и женщиной, различий, которые не
подразумевают верховенства одних над другими. Разница скорее состоит во взаимодополняемости
обоих полов в их жизненной роли. Заключение в этой статье говорилось о положении женщины в
соответствии с мусульманскими законами. Упор сделан на первоначальные и аутентичные
источники Ислама. Стоит упомянуть три основных факта:
1. История мусульман богата именами женщин, совершивших великие деяния во всех сферах
жизни, начиная еще с седьмого столетия (н.э.)
2. Никто не может оправдать неправильное отношение к женщине ссылкой на какие-либо
указания и правила Исламского законодательства, никто не может взять на себя смелость
уничтожить, ограничить или исказить четко определенные Исламом права женщин.
3. Во всей истории репутация, добродетельность и материнские достоинства мусульманских
женщин вызывали восхищение непредвзятых наблюдателей.
Стоит также отметить, что положением, которого достигли женщины в наши дни, они
обязаны не доброте мужчин или природному прогрессу. Эти права были завоеваны женщинами в
долгой и продолжительной борьбе только в последнее время, после двух мировых войн, и
благодаря техническому прогрессу.
Применительно к Исламу, такое, исполненное сострадания и благородства отношение к
женщине, было закреплено законодательно еще в седьмом веке. И высокое положение женщины в
мусульманском обществе было достигнуто не из-за актов протеста и давления со стороны женщин
и женских организаций, а благодаря сути учения Ислама.
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SUMMARY
One of the pressing problems of the Arab-Muslim world is the social status of women. This article
discusses women's status in accordance with Muslim law.
І. Г. УТЮЖ
АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Процес оновлення освітніх систем, становлення нової освітньої парадигми йде темпами, що
все прискорюються, розуміння невідворотності цього процесу, важливості чіткого визначення ціннісних орієнтирів освіти і його довгострокового прогнозування проникає у всі шари суспільства, у
всі куточки Землі. Підтвердженням тому є – Сорбонська декларація 1998 р. і Болонська Декларація
1999 р., матеріали Берлінського саміту 2003 р., Концепція модернізації української освіти на період
до 2010 року, а також наші, українські програмні документи – Закон України «Про освіту», Національна Доктрина розвитку освіти України XXI сторіччя, Закон України «Про вищу освіту», державна програма «Вчитель» і т. ін.
Оскільки визначення і розвиток смислів, цілей, ціннісних орієнтирів, необхідність задоволення
освітніх потреб супроводжують людину впродовж всього життя, відповідним чином повинна бути побудована й система освіти. Включення в нову картину світу ідеї відповідальності людини перед природою, концепції благоговіння перед життям, можливості вибору, що протистоять детерміністському уявленню про шлях людського розвитку, робить таку картину світу аксіологічно по-новому маркірованою.
Тому для того, щоб виявити природу і джерела цінностей освіти, необхідно звернутися до аксіології
освіти.
Конкретне значення (цінність) освіти виникає тоді, коли вона вступає з людиною в певний
зв’язок, відносини, тобто коли освіта залучається до людської діяльності. Зазначений зв’язок між освітою і людиною, що характеризується з погляду значення першої для другої, є ціннісне ставлення. У рамках цього ставлення і установлюється цінність, тобто позитивне значення освіти для конкретної людини з погляду того, наскільки освіта здатна задовольняти певні потреби людини, що виникають у процесі
її діяльності. Тому, можна сказати, що поняття цінності освіти відбиває не тільки сам факт виникнення
ціннісного ставлення до освіти, але й потребу в ній. Ціннісні орієнтації виконують функції регуляторів
поведінки і проявляються у всіх сферах людської діяльності. Реалії глобального інформаційного суспільства ставлять перед людиною нові вимоги, насамперед наявність здатності та готовності до зміни діяльності, мобільності, перенавчання, оволодіння новою професією. У даний момент молодь виявилася,
як ніколи, залученою до політичного і економічного життя країни, у зв’язку з цим виникає питання про
можливість бути професійно затребуваними на ринку праці. Усвідомлення зростаючої ролі освіти є,
мабуть, однією з ключових тенденцій у ціннісних орієнтаціях сучасної молоді
Освіта – це спосіб входження людини в цілісне буття культури, осягнення й реалізація (розуміння й здійснення) індивідом родових і видових сенсів життя. Сучасний стан культурної свідомості протестує проти сцієнтистського, раціонально-знаннєвого, технократичного характеру освіти,
чим загострює проблему її переходу до нової парадигми, а точніше – до нового смислового і струк-
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турно-змістовного наповнення. І цей аспект лише один з багатьох проявів парадигмальної кризи
освіти.
Аналіз аксіологічних кризових ситуацій широко висвітлюється у вітчизняній і світовій літературі з проблем освіти. Сьогодні все більшу увагу вчених, політиків, практиків і управлінців привертає розробка конкуруючих парадигмальних варіантів подальшого розвитку освіти, визначення
оптимальних шляхів її кардинального оновлення. Мова йде, насамперед, про глобальні проблеми,
пов’язані з переходом людства на новий виток цивілізаційного розвитку, – від індустріального суспільства до постіндустріального, інформаційного, який диктує необхідність пошуку альтернативних форм освіти, опрацювання багатоваріантних освітніх технологій, інноваційної стратегії навчання і виховання, розгляду власне освіти в контексті культури і творчості. Іншими словами,
йдеться про зміну стратегічних цілей освіти й перехід до її антропоцентричної, гуманістичної моделі, про становлення безперервної освіти та її інформатизації, про інноваційні методи навчання й
нові форми управління цими процесами.
Досвід останніх десятиліть показав, що розробка планів і прогнозів у сфері освіти є справою
вкрай складною, яка не допускає поспішності й кон’юнктури, що пояснюється рядом причин.
По-перше, довгостроковість освітніх проектів. Перший учень, якого випустить молодий викладач, який розпочав кар’єру в 2000 р., завершить своє професійне життя до кінця XXI ст. Виходить, що „горизонт” прогнозу у сфері освіти повинен досягати майже 100 років. Тим часом довгострокові прогнози, наприклад, у демографії або енергетиці, як правило, обмежуються 50 роками, а
прогнози розвитку підприємства (компанії) – 10 роками.
Парадигма освіти, яка формується сьогодні у світі та в недалекому майбутньому стане домінуючою, тлумачиться в науковій літературі як „цивілізаційна” [1]. В основі цивілізаційної парадигми буде представлен аспект, який буде означатись як проективність. Проективність розуміється,
перш за все, як онтологічна якість культури, що актуалізується сучасною, надзвичайно динамічною
постіндустріальною фазою цивілізаційного розвитку. Йдеться, передусім, про достатньо усвідомлювану незапрограмованість культурно-історичного процесу та імовірнісний характер соціальних
перспектив, що перетворює людину, її інтелектуальний і етичний потенціал в основний чинник саморозвитку суспільства. У зв’язку з цим суттєво, зростає роль обґрунтованого вибору і цей обґрунтований вибір стає найголовнішою цінністю сучасної людини, яка повинна сформувати цю здатність в період отримання освіти.
Проективність як парадигмальний аспект освіти означає: урахування перехідного характеру і
високої динамічності фази культурно-цивілізаційного розвитку, яка зараз переживається; варіативність освіти (за цілями й змістом, структурою і формами організації, тобто за забезпечуваною траєкторією розвитку індивіда); принципову конструйованість освіти, її цілей і змісту, методів і технологій, умов реалізації та принципів управління з метою забезпечення її відповідності потребам і перспективам культурно-цивілізаційного розвитку. Проектна природа освіти усвідомлюється і в ширшому контексті, оскільки до освіти з боку суспільства завжди ставиться вимога задовольняти потреби та історичні перспективи розвитку.
По-друге, кінцеві цілі системи освіти дуже широкі. Мається на увазі не лише те, щоб передати знання або навчити ремеслу. Важливо допомогти індивідам самореалізуватися і стати повноправними членами суспільства, навчити їх вчитися впродовж усього життя, сформувати інтерес до
знань і потребу в постійному самовдосконаленні, забезпечити достатній рівень не лише професійної, але й громадянської, духовної компетентності.
Отже, є всі підстави стверджувати, що надзавданням, генеральною лінією освіти є не „підготовка висококваліфікованих фахівців для народного господарства країни”, а створення оптимальних умов і можливостей для постійного самовдосконалення особистості, задоволення її духовних
потреб, підготовка людини до життя і праці у світі, що постійно ускладнюється й змінюється.
По-третє, особи, які діють у системі освіти й біля неї і впливають на її розвиток, різнорідні і
їх велика кількість. Це викладачі, керівники навчальних закладів, учні, батьки, державні чиновники,
журналісти й працівники засобів масової інформації, видавці, керівники підприємств, політики й
релігійні діячі. У них різні мотивації, наміри та стратегії, але всі вони так чи інакше впливають на ці
процеси.
По-четверте, система освіти майже в усіх країнах характеризується жорсткістю структур і
консерватизмом. На відміну від інших сфер життя вона не пристосовується постійно до вимог, що
висуваються суспільством, а, навпаки, протистоїть їм. У зв’язку з цим освіта більше подібна на
планову, ніж на ринкову економіку. Зміни в такій суворій системі зазвичай мають дуже обережні
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форми, як, наприклад, внесення другорядних поправок до організації навчання, що не порушують
принципових питань (збільшення годин на викладання окремих предметів, коректування навчальних програм); часткові перетворення в системі в результаті прийняття рішень на вищому рівні під
тиском соціального вибуху або загального усвідомлення необхідності цих змін; надання окремим
навчальним закладам деяких пільг, розширених прав, можливостей для проведення експериментів.
І лише в разі успіху передові ініціативи поширюються на всю систему.
Крім того, прогнозування сфери освіти ускладнюється й тим, що розвинені країни знаходяться зараз на етапі глибоких змін, які зачіпають усі аспекти життя суспільства і які викликані трьома
процесами – стрімким розвитком інформаційних технологій, глобалізацією світової економіки та
індивідуалізацією соціуму.
Використання інформаційних технологій веде до перетворення індустріального суспільства
на інформаційне. На етапі інформаційного суспільства зберігаються традиційні форми виробництва
промислових і сільськогосподарських товарів, але кардинально змінюється функціонування економіки. Так, набуває нового значення поняття „робоче місце ”, працівники отримують небачену раніше автономію, висуваються вищі вимоги до рівня знань і до поведінки людей, диверсифікуються
кар’єрні можливості та способи використання часу, зростає потреба в інформації і т.д. У результаті
інформаційної революції змінюються і вимоги суспільства до системи освіти, до методів навчання.
Сьогодні у світі утвердилося усвідомлення того, що не кількість накопичених матеріальних
благ визначатиме статус людини й суспільства, а рівень культури, освіти й розумно-достатнього
господарювання, що забезпечує збереження непоновлюваних і відтворення найважливіших поновлюваних ресурсів.
Якщо раніше основну роль у розвитку держав і націй відігравали природні ресурси і фінанси,
то нині на першому місці стоять умови розвитку людських ресурсів („людський капітал”). На передній план історичної сцени виходять країни й народи, здатні забезпечити високий рівень освіти,
вихованості й майстерності в усіх її, проявах, готовність до пошуку знань і нестандартних рішень.
Розвиток економіки в наступні десятиліття, на думку експертів, буде зумовлюватися ресурсами, що мають два різні забарвлення: „чорне золото” і „сіра речовина”. З концептуальних позицій
саме інтелект стає новим джерелом багатства, світовий ринок праці вимагає висококваліфікованої
робочої сили, яка має міжнародно підтверджену кваліфікацію. У зв’язку з цим у більшості країн
світової спільноти втілюються програми широкомасштабної інформатизації освіти, головною метою якої є виховання творчо мислячої особистості, здатної до безперервного підвищення свого
культурного та професійного рівня та яка вміє ефективно адаптуватися до мінливих умов життя.
Саме інформатизація освіти стає вирішальним напрямком подолання розриву між природничо-науковими, технічними й гуманітарно-культурними формами знань, боротьби з однією з головних суперечностей освітянської парадигми – її „двокультурності”.
Варто пам’ятати, що процес інформатизації призводить до певних негативних наслідків у
сфері міжособистісної комунікації, серед яких можна виділити витіснення живого, невербального
спілкування й посилення соціального відчуження. У випадку дистанційного навчання і студент, і
викладач спілкуються не один з одним безпосередньо, а з терміналом і абстрактним партнером.
Щоб зберегти контакт між суб’єктами освітнього процесу на особистісному рівні, необхідно закласти у фундамент освітньої парадигми, яка тільки формується, принцип міжособистісної комунікації, і саме в цьому бачиться один з головних аспектів її гуманістичної спрямованості.
На рубежі століть для характеристики основних тенденцій розвитку освіти почали використовувати два терміни: інтернаціоналізація й глобалізація. Під першим розуміється надання всім
державам рівних прав на користування освітніми послугами в будь-якій точці землі. Що стосується
другого, то це досить складне багатоаспектне явище, яке не обмежується міжнародною торгівлею, а
зачіпає обмін інформацією, рух капіталів, міграцію, екологічну сферу, міждержавні відносини, діяльність міжнародних організацій, транснаціональні корпорації. У цих умовах система освіти відіграє важливу роль. Її ефективність стає елементом конкурентоспроможності країни, її відкритість
покликана допомогти громадянам інтегруватися в нову систему світового господарства, престиж
освіти повинен стати гарантом життєздатності національної культури.
Глибокий перетворюючий вплив глобалізації на національні системи освіти виявляється сьогодні з усе більшою очевидністю. Насамперед це стосується:
1. стратегій розвитку міжнародних відносин між навчальними закладами;
2. проблем транснаціональної освіти;
3. міжнародних гарантій якості освіти;
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4. регіональної та міжрегіональній кооперації;
5. інформаційних і комунікаційних технологій освіти, віртуальних університетів;
6. забезпечення рівності й доступу до вищої освіти.
Освіта стала вирішальним чинником розвитку суспільств. Призначення системи освіти – допомогти молоді адаптуватися до нового світу, що відрізняється від сьогоднішнього і який вимагає
нових компетенцій. Звідси – крайня необхідність постійної перепідготовки викладачів, створення
гнучкої й мобільної системи підвищення їх кваліфікації. Це завдання поки що не знайшло свого вирішення, і саме кадрова проблема є каменем спотикання на шляху оновлення освітніх систем в
усьому світі і в Україні зокрема.
Система освіти повинна підготувати учнів до життя у світі, що глобалізується, у якому відбувається не лише господарська інтеграція країн, але і взаємопроникнення культур. Часто глобалізація викликає такі негативні реакції, як ксенофобія, расизм і націоналізм. Освіта мусить понизити
чутливість людей до проявів індивідуалізму й утилітаризму, допомогти краще зрозуміти культуру
інших народів, закласти у свідомість потребу в мобільності.
Розвиток телебачення, відеоігор і Інтернету зруйнували традиційне сприйняття простору і часу. Технології зв’язку спричинили появу нової цивілізації з характерним для неї „віртуальним кочівництвом”. Молодь усе частіше ототожнює віртуальний світ з реальною дійсністю. Інформація
надходить постійно й починає панувати над знаннями. Тому головне завдання полягає не стільки в
наданні інформації, скільки в навчанні способів її отримання і використання, що принципово змінює роль педагога та зміст його діяльності.
Навчальні заклади тепер тяжіють до надання своїх послуг не у вигляді учіння конкретному
знанню, а у вигляді передачі технологій набуття й застосування знань. Зрушення освітньої парадигми саме в цьому напрямку здатне додати новий імпульс соціальному розвитку суспільства. Проте
така парадигма передбачає новий підхід до суб’єктів системи освіти і їх взаємин у навчальному
процесі. В існуючій сьогодні освітній парадигмі має місце розчинення індивіда в навчальному процесі. Він прирівнюється до певної соціальної групи: учнів або викладачів, яким і надається онтологічний статус суб’єктів соціальної взаємодії. Іншими словами, взаємодія в межах навчального процесу здійснюється між абстрактним, усередненим студентом і таким же викладачем.
Треба віддати належне й тому, що в рамках старої парадигми неодноразово робилися спроби
організувати так званий „індивідуальний підхід” до навчання, який дозволив би врахувати особливості психіки, мислення конкретного індивіда і сприяв би процесу його розвитку й самореалізації.
Хоча експериментальна апробація навчальних методик з використанням індивідуального підходу
давала гідні результати, але практична реалізація завжди стикалася з організаційними труднощами,
головна з яких полягала в необхідності проведення індивідуальної роботи в групах з великою кількістю студентів, які мають неоднаковий рівень підготовки, різний склад психіки та ін.
Сьогодні панацею в боротьбі з цими труднощами найчастіше вбачають у розширенні диференціюючого комп’ютерного тестування (за рівнем знань, за психічними характеристиками) для подальшої реалізації різних схем дистанційного навчання. Безумовно, застосування комп’ютерної діагностики сприяє реалізації індивідуального підходу в навчанні. Проте ефективність його традиційних форм більшою мірою визначається наявністю контакту на особистісному рівні між суб’єктами
навчального процесу, ніж диференціацією тих, хто навчається (учнів, студентів).
Звідси випливає ще один принцип нової освітньої парадигми – принцип соціальної участі. Він
передбачає розгляд статусу учня не з позицій об’єкта процесу навчання, а з позицій суб’єкта, який
висуває часто неусвідомлені, але, як правило, обґрунтовані вимоги до форми і змісту освітнього
процесу, і який добивається права активно впливати на вибір навчальної інформації. У центрі уваги
розробників комп’ютерних методик навчання одночасно повинні бути інтенції (прагнення, наміри)
як тих, хто навчається і вимагає певний рівень знань з конкретної предметної галузі, так і тих, хто
навчає та спрямовує процес навчання в русло суспільних потреб. Реалізація принципу міжособистісної комунікації та соціальної участі передбачає створення технічних засобів підтримки природної
комунікації, яка передбачає прямий і зворотний зв’язок між суб’єктами навчального процесу. Зараз
існують певні технічні можливості реалізації названих принципів у вигляді телеконференцій, електронної пошти, але вони вимагають подальшої спеціалізації та адаптації в межах навчального процесу. Нові інформаційні й телекомунікаційні технології, завдяки наданню доступу до різної інформації, змінюють характер взаємодії між тими, хто навчається, і тими, хто навчає. Раніше вибір навчального матеріалу був майже повністю покладений на викладача і від його особистісних якостей
– ерудиції, моральності, ідеологічних пристрастей, творчих здібностей – залежав зміст пропонова-

140

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2011

них курсів. В умовах інформатизації, яка постійно розширюється, студент або учень може самостійно здійснити вибір інформації, що його цікавить. На перший план відповідно виходять його
особистісні якості, оскільки в інформаційних потоках, що оповили сьогодні людину, далеко не все
відповідає високоморальним стандартам, є ідеологічно нейтральним, сприяє творчій самореалізації,
дає об’єктивне знання. Отже, одним з головних завдань освітнього процесу стає формування особистості майбутнього фахівця, його моральних імперативів і соціальних якостей. Саме в особистості
як соціальному конструкті закладена і потенційна можливість збереження індивідом своєї автономності й стійкості в суспільному житті, і можливість самодіяльної активності та перетворення навколишньої дійсності. Їхня реалізація здійсненна лише за наявності певного рівня особистісного потенціалу, що дозволяє протистояти циркулюючим інформаційним потокам, проявляти стійкість стосовно їх деструктивної складової, знаходити найбільш адекватні методи реагування, реалізувати
свої соціальні потреби й забезпечити саморозвиток. Який же тип особистості покликана відтворювати система освіти, що базується на нових принципах? Відповідаючи на це питання один з провідних теоретиків і практиків вищої освіти в Україні В.Огнев’юк пише: „Сьогодні ідеалу виховання,
швидше за все, немає, але багато що свідчить про те, що він формується... Стратегічна мета освіти –
індивідуальність як концентроване відображення людської суті, унікальна й духовно самовизначена
особистість, яка усвідомлює й практично реалізовує своє покликання і призначення в різних видах і
сферах соціально-культурної практики” [2, 20]. Вирішення всього комплексу завдань щодо формування особистісного потенціалу забезпечить процес гуманізації і гуманітаризації освіти, що лежить
в основі кардинального оновлення національних освітніх систем. До стрижневих напрямків успішного становлення нової освітньої парадигми повинні бути віднесені такі:
1) суттєве посилення розвитку гуманітарного складника освіти, гуманізації останнього як
стратегічної лінії його розвитку відповідно до закріплених у національних законах про освіту цілей,
завдань і основоположних принципів державної політики в галузі освіти;
2) у безпосередньому зв’язку з гуманізацією освіти знаходиться тенденція демократизації,
що виявляється в перерахованих нижче практичних кроках зі створення рівних можливостей в
отриманні якісної освіти для всіх громадян, в її зростаючій диференціації та індивідуалізації як одного зі способів задоволення будь-яких потреб:
а) гарантування умов для забезпечення конституційних прав кожного громадянина на одержання освіти відповідно до його здібностей, суспільних і особистісних інтересів;
б) поступове виведення навчальних закладів з-під контролю державних органів і перетворення їх в суспільно-державні освітні установи;
в) перехід до системи освіти, яка забезпечувала б широкі можливості для самореалізації особистості, впровадження особистісно-розвиваючого навчання;
г) уведення нового фінансово-господарського механізму, що передбачає автономізацію господарської діяльності школи і вишу на основі централізованого й місцевого фінансування, самостійне формування і використання своїх засобів;
д) реалізація прав громадян на створення недержавних навчально-виховних установ, які за
змістом і цілями діяльності відповідають законам про освітню політику держав;
е) реалізація права освітньої установи тих, хто навчається, і їхніх батьків на вибір у межах існуючого законодавства форм і методів освіти.
Вирішення настільки складного комплексу завдань тісно пов’язане зі створенням життєдіяльної системи безперервної освіти людини протягом усього її життя. Тенденція безперервності освіти
як основний, провідний принцип її розвитку, як ціннісний чинник кожного індивіда передбачає формування людини нового типу, яка в динамічно мінливих соціально-економічних умовах зможе активно жити й діяти, роблячи максимальний внесок і у власний саморозвиток, самореалізацію, і в
розвиток суспільства, в його прогресивне оновлення. Розвиток особистості розглядається при цьому як безперервний процес, що орієнтує навчально-пізнавальну діяльність не лише на засвоєння
знань, але й на активне перетворення навколишнього світу.
Освіта повинна слугувати розвитку особистості як у роки дитинства й ранньої юності, так і в
роки активної трудової діяльності й репродуктивного розвитку організму людини. Завдання безперервної освіти полягає не лише в збагаченні людини все новими й новими знаннями, але й у збереженні її професійної компетентності впродовж усього життя. Головний смисл безперервної освіти,
як це записано в документах ООН і в освітніх програмах більшості цивілізованих країн світу, полягає в принциповій зміні стратегій вищої школи (не вузькопрофесійна, прикладна підготовка фахівця, а формування високоосвіченої людини, інтелігента, що розуміє необхідність самовдосконалення
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впродовж усього життя й самовідданого служіння людям, своїй справі, своїй вітчизні), а також вихід на новий, ефективніший щабель взаємодії всіх освітніх ступенів, що відкриває всім учням можливість більш плавного й м’якого переходу з одного рівня або спрямованості навчання на інший [3]
Освіта з усією очевидністю перетворюється на стратегічну основу розвитку особистості, суспільства, нації й держави, запоруку їх майбутнього. Уже зараз освіта є найбільшою галуззю трудової діяльності населення (у цивілізованих країнах світу – до 30% дорослого населення зайнято в цій
сфері), найбільш масштабною й людиноємною складовою державного устрою, його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації [4]. Вона є способом відтворення і нарощування інтелектуального й духовного потенціалу народу, виховання патріота і громадянина, дієвим
чинником модернізації суспільства, стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, поліпшення життя людей і утвердження національних інтересів будь-якої країни на міжнародній арені.
Але на теперішньому етапі освіта, як головна трансляція соціального інтелекту, послідовно вступає
в стадію зміни парадигм, причому, згідно з прогнозом розвитку суспільства й освіти, століття, що
настало, буде характеризуватися двома домінуючими тенденціями: гуманістичністю й технологічністю. Необхідність гуманізації як основної тенденції в модернізації освіти точно сформульована
Д. Лихачовим: „Двадцять перше століття повинне стати століттям гуманітарного мислення або його
не буде зовсім” [5]. Що ж стосується другої – технологічності, то ця тенденція сучасності теж повністю стійка й знаменує перехід від об’єктних до створення процесуальних (динамічних) систем, у
тому числі й людини із заданими характеристиками в масовому виробництві (освіті). Таким чином,
проблема становлення культуро-, соціо- і особистісно- доцільної системи освіти стає однією з найважливіших глобальних і загальнонаціональних проблем, оскільки відображає протиріччя, що посилюються, між зростаючими вимогами до суспільного інтелекту й моральності людини, її здібністю до прогнозування і творення майбутнього і фактичною якістю всього перерахованого.
В епоху бурхливого розвитку антропогенних систем (тобто в сучасну епоху) недосконалість
як рішень, що приймаються, так і дій, що є наслідком примітивної миследіяльності, створює реальну загрозу власне життю людини.
Отже, можна сказати, що майбутня система освіти вимагає докорінного перегляду більшості
наших уявлень про традиційну освітню практику, що відповідає соціальному замовленню – підготовці спеціалізованої, функціональної людини. Зміст освіти, де головною була ідея про простоту
світу і його підпорядкування причинним зв’язкам, що відкриваються людині в знаннях, придатних
для вирішення завдань у стандартних ситуаціях, усе більше суперечить умовам динамічності, нестабільності й неоднозначності світу. Потрібні нові моделі, орієнтовані на творчість, діяльнісне
знання і високі моральні принципи. Відпрацювання таких моделей можливе виключно на основі
становлення принципово нової освітньої парадигми, ціннісний зміст якої ми розглянули.
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SUMMARY
The update of the old educational systems and the creation of the new educational system accelerates. The understanding of the inevitability of this process, the importance of clear definition of the values
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of education and it’s long-term prognosis penetrates in all levels of the society and being analysed by the
scientific community.
О. В. РОДНЫЙ
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАДИГМ
ЕВРОПЕЙСКОЙ СМЕХОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Традиция отнесения смеха к числу специфических черт человеческого поведения ведет
начало еще от Аристотеля. С другой стороны, эмоциональная сущность смеха направлена на
утверждение характеристик тонкости человеческой психики, свидетельствующей об особом
(сугубо человеческом – культурном) отражении окружающего мира. Многовековая история
осмысления этого феномена обогатилась в последние десятилетия понятиями «смеховой стихии»,
«смехового мира», «смеховой культуры», поднимающими уровень исследования смехового
поведения до уровня ценностно-философского анализа.
Смех стал предметом научной рефлексии еще во времена античности. Наиболее разработанные теории смешного представлены в работах Платона, Аристотеля. За прошедшие века было создано значительное число разнообразных теорий комического, которые сводятся к трем основным
видам: теории превосходства, противоречия, разрядки. Основополагающими теориями комического, смеха являются теории Т. Гоббса (превосходства), Г. Гегеля (противоречия), И. Канта (разрядки).
М.М. Бахтин ввел в научный обиход понятие “смеховая культура», которая объединяет
различные виды и формы проявления смеха. Цель данной статьи – проследить особенности
проявления европейской смеховой культуры и ее философского осмысления.
Смеховая культура – культурно-психологический феномен, элементами которого являются
гротеск, ирония, юмор, пародия, сатира, и в котором выражается способность человека к
комической оценке действительности.
М. Бахтин [1] выделил три основные формы проявления и выражения смеховой культуры:
1) Обрядово-зрелищные формы (празднества карнавального типа, различные смеховые действа и
пр.). 2) Словесные смеховые (в том числе пародийные) произведения разного рода: устные и
письменные на латинском (для Западной Европы) и на народных языках.) 3) Различные формы и жанры
фамильярно-площадной речи (ругательства, божба, клятва и др.). Первая форма выражается в плясках,
массовых народных гуляниях, карнавальном переодевании (последнее символизирует пребывание в
мире мертвых). Соответственно, все происходящее не является просто театральным представлением с его
делением на актеров и зрителей, это именно всенародное гулянье, вернее, временная форма жизни.
«Карнавал не созерцают, – пишет Бахтин, – в нем живут, и живут все, потому что по идее своей он
всенароден. Пока карнавал совершается, ни для кого нет другой жизни, кроме карнавальной. От него некуда
уйти, ибо карнавал не знает пространственных границ. Во время карнавала можно жить только по его
законам, то есть по законам карнавальной свободы. Карнавал носит вселенский характер, это особое
состояние всего мира, его возрождение и обновление, которому все причастны» [1, c. 45]. Важное место в
смеховой культуре занимали словесные смеховые тексты, скоморошины и т.д. Большое распространение
получило ритуальное сквернословие.
Основным в смеховых обрядах была перемена, пусть и временная, всей структуры жизни,
системы знаков, где верхнее меняется с нижним, мужское с женским, умное с глупым. Одежде
противопоставляются лохмотья или нагота, богатству – бедность, церкви – кабак. Смеховая культура, по
определению Д.С. Лихачева – мир, параллельный обычному, некий «антимир».
В.Я. Пропп считает, что наиболее распространенной формой смеха является насмешливый смех,
который выражается в различных видах комического. Выделяя различные виды смеха по причинам,
вызывающим смех, он определяет: смешное в природе – то, что в той или иной мере напоминает
человека; физические недостатки человека, которые разоблачают недостатки духовного мира; комизм
сходства, комизм отличий; комизм человека в обличье животного (на примерах из литературы), когда
образ животного помогает ярче показать недостатки человеческого характера или поведения; то же в
отношении человека и вещи; осмеяние профессий; пародирование, комическое преувеличение;
посрамление воли, когда оказывается, что воля человека недостаточно сильна для реализации того или
иного плана, особенно грандиозного, значительного; одурачивание; алогизмы; ложь – в качестве
средства провокации смеха и многие другие виды смеха. Иначе говоря, физическая, умственная и
моральная жизнь человека может стать объектом смеха в жизни.
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Смех по-разному проявлялся в различные эпохи. В разных культурных, социальных,
временных интервалах смех имел свои отличительные собенности. В.Я. Пропп в статье «Ритуальный
смех в фольклоре» в результате исследования обрядов, верований, мифов, сказок, игр, содержащихся в
фольклоре разных народов на различных ступенях их развития, пришел к выводу, что та или иная
определенная форма ритуального смеха связана с конкретной стадией развития народов.
Как пишет Л.В. Карасев, «смех знал подъемы и спады. В одних точках он был слышнее, в других –
тише. На смех или же, напротив, на сугубую серьезность или стыд ориентировались целые эпохи и
культуры, подобно тому, как по-разному готовы к смеху или грусти старики и дети, и просто разные
люди» [4, c. 84]. Смех был всегда, но его позиция в рамках человеческого существования менялась во
времени.
«Каждая эпоха и каждый народ обладает особым, специфическим для них чувством юмора и
комического, которые иногда непонятны и недоступны для других эпох» [5, c. 86]. Смех варвара громче
смеха эллина, но уступает ему в разнообразии оттенков. Общий контекст культуры диктует особенности
смехового мира. Смех отталкивается от господствующих ценностно-нормативных парадигм, находя им
несоответствия, переворачивая их или принижая. Смех созерцает существующий мир, оценивает его,
выворачивает наизнанку и создает свой, смеховой мир.
Уже племенной этап развития общества предполагал с помощью смеха достигать обособления
между различными группами. Предпосылки создания этнического юмора связаны с проведением
водораздела между своими и чужими. В мифах, легендах примитивных обществ содержатся смеховые
описания образа «чужих». Смех здесь играл функцию идентификации внутри группы.
Возникновение этнического юмора связано с развитием народностей. Культурные общности
выступали основой смехового пространства. При анализе смеховых форм оценки «чужих» проявляется
определенный трафаретный набор признаков, позволяющих идентифицировать других как чужих,
обладающих негативными качествами, неприемлемыми в родной среде. Среди составляющих данного
набора «чужих» – глупость, скупость, нецивилизованность, моральная неразвитость, некультурность.
Подобное отождествление других с подобным набором негативных качеств позволяет не допускать внутри
своей группы развитие таких же. Таким образом, смех служит не только фактором идентификации и
интеграции, он способствует нравственной эволюции внутри общества, не позволяет его членам приобретать
негативные черты.
Примечательно, что развитие европейского общества изначально включало в мифологические, а
затем рациональные системы смеховой образ. Данный феномен следует объяснять стремлением динамично
развивающегося западного общества впустить в лоно своей культуры (и социума) фигуру, которая бы
выступала отправным началом социокультурных изменений. Такой фигурой в западноевропейском
социуме стал трикстер. Трикстер в мифологии способствовал разрушению традиционных
представлений об обществе того времени. Им развенчивается все священное в мифологическом образе
мира. В нем выражены индивидуальные и даже индивидуалистические черты, которые противостоят
мифологическому коллективизму. Свободомыслие, самостоятельность суждений – неотъемлемые
характеристики данного образа. Трикстер в мифологии выступал началом социальных изменений,
позволяющих изменить пространство социальных ролей, статусов, догм, косности и т.д. В то же
время сам трикстер был только олицетворением подобных изменений, поскольку оказывался органично
вписанным в традицию.
Смех в Средневековье означал победу над смертью. Из данного источника возникает потребность в
смеховом переосмыслении религиозной идеологии. М.Бахтин в исследованиях, посвященных
творчеству Франсуа Рабле, анализирует данный феномен. Прежние архаические, родовые боги
самозабвенно смеялись, могли даже рождать мир. Боги же новых религий оказываются серьезнее. Но
психологическая потребность в смехе занимает новую нишу. В массовом христианском сознании в
облике шутов («мелких бесов», «петрушек») находится возможность отразить смеховые впечатления о
происходящем.
Смех, по официальной версии, был проявлением «низкого», животного в человеке,
физиологическим бунтом против культуры и порядка. Когда давление «высокого» становилось
чрезмерным – начинались карнавалы с их кривляньями, скабрезностью, площадностью.
В дальнейшем смех приурочивался к общественным праздникам, обрядам, правилам. Чем
объясняется подобная генетическая связь между смехом и проявлениями культуры? Позитивный потенциал
смеха с его функциональностью служил основой воспроизводства культуры как таковой. Не случайно,
М.Бахтин рассматривал празднество как важную первичную форму человеческой культуры. Можно
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полагать, что смеховая обрядность во всех своих видах выступала предпосылкой развития
дальнейшей культуры (в том числе и художественной).
В подобной игровой коммуникации утверждались ценности, нормы социального взаимодействия,
происходило утверждение и развитие традиции. Участники подобных игровых празднеств выступали,
таким образом, своеобразными творцами культуры.
Все сюжеты, персонажи смеховой культуры Средневековья были взяты из жизни, а
выразительные средства происходили из фольклора. Персонажи и герои выступали как типы-маски.
Например, монах всегда изображался плутом, врач – шарлатаном, адвокат – крючкотвором, горожанин –
хитрецом.
Карнавальные формы художественной культуры создавали иной мир, иную жизнь, к которой
большинство средневекового населения было непосредственно причастно. Карнавал позволял реализовать
дух свободы, переступить через жесткий регламент повседневной жизни, давал чувство максимального
раскрепощения. В карнавальном шествии нарушались нормы и правила принятого в обществе поведения.
Средневековая культура вообще видела в смеховой природе нечто сатанинское и даже
богоборческое. И действительно, там, где царствует смех, нет высокого, чистого, цельного,
торжественного. Смеховая стихия изымалась из обращения официальной культуры, где основной
ценностью был Страх Божий.
Характерной особенностью средневекового смеха является направленность на самого
смеющегося. Смеющийся чаще всего смеется над самим собой, над своими злоключениями и
неудачами. Смеясь, он изображает себя неудачником, дураком. Смеющийся валяет дурака,
паясничает, играет, переодевается (вывертывая одежду, надевая шапку задом наперед), изображая свои
несчастья и бедствия. В скрытой и в открытой форме в этом «валянии дурака» присутствует критика
существующего мира, разоблачаются существующие социальные отношения, социальная
несправедливость. Поэтому в каком-то отношении дурак умен: он знает о мире больше, чем его
современники.
В Новое время – эпоху становления рационалистической культуры – смех уходит с арены.
Примечательно определение смеха Декартом: «... как легкое, вздуваясь, так и воздух, выходя, толкают все
мускулы диафрагмы, груди и горла, посредством чего двигаются лицевые мускулы; выражение лица с
таким неясным и громким голосом и называют смехом» [3, c. 114]. Таково сугубо рационалистическое
толкование смеха.
Эпоха Просвещения несколько расширила границы вовлечения смехового пространства в контекст
культуры. Последнее в первую очередь связано с расширением границ использования рационального
знания в действительности. Просвещение стало эпохой, идеология которой ориентировалась на
отождествление народа и знания. Это, в свою очередь, не могло не вовлечь в круговорот официального
знания рационалистического порядка знание научное. Смех выступал наиболее действенным и в то же
время радикальным средством, позволяющим осваивать истины эпохи. Наиболее ярким примером
включения смеха в пространство культуры стали «Философские повести» Вольтера.
Дальнейшее развитие сделало смех более гибким орудием человека. Ф. Шлегель писал о философии
как подлинной родине иронии, которую следует считать логической красотой. Философская ирония
нацелена на демонстрацию противоречий действительности, негативными сторонами которой выступал
формализм, косность социальных норм, господство отживших стереотипов, ритуальных регламентации. В
творчестве Т. Гофмана, Л. Тика, Дж. Байрона ирония выступила действенным средством,
позволяющим преодолеть разрыв между должным и сущим, идеалом и несовершенным миром.
Свои мысли об остроумии высказал и Гегель [2], подошедший к анализу остроумия как формы
мышления. Остроумие схватывает противоречие, высказывает его, приводит вещи в отношения друг к
другу, заставляет «понятие светиться через противоречие», но не выражает понятия вещей и их отношений.
«Светящееся противоречие» между сущностью и явлением есть то общее, что присуще всему
остроумному.
Новое пространство для смеховой культуры появляется в связи с усилением тенденций
иррационализма. А. Шопенгауэр, А. Бергсон, З. Фрейд, Ф. Ницше – наиболее яркие представители того
переворота в понимании смеха, который был обозначен в связи с переосмыслением рационализма. Так,
например, по Шопенгауэру [6], смех возникает из распознавания несоответствия между физическим
ожиданием и абстрактным представлением некоторых вещей, людей или действий, концепция, восходящая к
Аристотелю. Успех в распознавании абсурда, осознание несовпадения между понятием и реальным
объектом есть, по Шопенгауэру, причина смеха.
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Современная философия, отражая тенденции эволюции культуры, современного общества,
существенно расширяет социальную функциональность смеха. Новые идеи осмысления феномена смеха
связаны с именами Ж. Батая, М. Хайдеггера, Й. Хейзинги, М. Фуко. М. Фуко писал, что появление новых
идей в философии, культуре порождается смехом, который колеблет все привычки мышления, сотрясает
координаты и плоскости, упорядочивающие великое разнообразие существ, вследствие чего
утрачивается устойчивость и надежность тысячелетнего опыта в осмыслении Тождественного и Иного.
Смех выступает знаковым явлением в переосмыслении традиций рационализма, соответственно, культур,
эпох, социальных нормативов. Смех расширяет границы осмысления человеком мира, делает более
значительным пространство для его поведения. Посредством смеха мир становится более объемным по
своему смысловому наполнению.
Для общества постмодерна смех также предстает ресурсом, существенно расширяющим
гносеологические, культурные пространства осмысления человеком самого себя и мира. Ж.Деррида
рассматривает философию (следовательно, и культуру) как пространство игры, пересечения коммуникаций,
рождения новых смыслов.
Когда современное общество пробивало себе дорогу, смех позиционировали как средство
исправления нравов, бичевания пороков и т.д. Смех нацелен на то, чтобы высмеивать негативные явления
социальной жизни. Существенно, что не во все периоды смех предстает действенным ресурсом социальных
и культурных новаций. В обществе должны созреть условия для проявления смеха. Смех в этом случае
выступает важнейшим ресурсом социальных преобразований: он стает тождественным правде,
способствует изменениям мертвых догм и норм социальной жизни, выступает средством избавления от
формализма в идеологии. В истории Украины такой эпохой, в которой смеховая культура в
определенной степени влияла на социальную жизнь, является эпоха XVI-XVII вв. Определению
форм и функций смеха в Украине в указанный период будут посвящены наши дальнейшие научные
изыскания.
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SUMMARY
The basic aspects of philosophical understanding of the European humorous culture, comic functions at different stages of a human community making are come to light. It is shown, that laughter can represent itself as one of social and cultural resources of changes.
О. С. ШЕЙКО
ЭКСКУРСИИ: СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ
(на примере англоязычных брошюр)
На сегодняшний день большой популярностью пользуются экскурсии, которые предполагают
активное участие в них туристов. Данные виды экскурсий связаны с познавательной и творческой
деятельностью и значительно отличаются от традиционных. Они обогащают кругозор участников и
расширяют возможности услуг, предлагаемых в туристической сфере.
Цель данной работы заключается в анализе некоторых видов экскурсий с элементами
активного участия в них туристов в контексте познавательной и творческой деятельности.
К задачам научного поиска относятся следующие:
- выделить виды экскурсий, носящих познавательный, творческий характер, для взрослых,
для детей, для семей;
- представить примеры рекламных объявлений из англоязычных брошюр об экскурсиях,
предполагающих активное участие туристов.

146

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2011

Кроме традиционных экскурсий (например, обзорная экскурсия по городу, экскурсия в
музей), анимации (animation), связанной с игровой тематикой, и в целом сферы развлечений (entertainment), современный рынок туристических услуг предлагает разные виды познавательной и
творческой деятельности, направленной на активное участие (participation) в них людей.
Почему такие экскурсии интересны, популярны и востребованы?
Многим людям кроме классического «посмотрите направо, посмотрите налево» на
экскурсиях хочется научиться чему-нибудь новому, даже сделать что-то новое своими руками, в
экстремальном случае – испытать свои возможности.
Интенсивная познавательная деятельность, характерная для детского возраста, навсегда
остается с взрослым человеком в форме любопытства и любознательности, а также как потребность
«внутреннего ребенка».
Познавательная деятельность (cognitive activity) изменяет и преобразует самого человека и
окружающий его мир. Потребность в познании нового является одной из движущих сил
саморазвития личности [1, 527].
Творческая активность (creative activity) как создание нового расширяет рамки внутреннего
мира человека и его взгляд на внешний мир. С помощью творчества раскрывается внутренний
потенциал личности, ее скрытые таланты, это способствует успешной самореализации [2, 701].
Сегодня на туристическом рынке особой популярностью пользуются экскурсии, которые
проводятся как мастер-классы (master-class) и мастерские (workshop). В ходе таких экскурсий люди
получают новые знания и навыки, они принимают активное участие в создании нового, например,
экскурсия на выставку новогодних украшений может включать мастер-класс по техникам их
создания. Таким образом, человек может найти новое хобби, обрести новый круг знакомств, что
весьма важно для мегаполисов, погруженных в виртуальное общение. Часто люди начинают
посещать тренинги по интересующей их проблематике.
Такие экскурсии строятся на прямом взаимодействии инструктора с группой (face-to-face interaction), проводятся в неформальной обстановке и игровой форме, т.е. участники переходят от
повседневной привычной для них деятельности к новым и увлекательным занятиям.
Для человека очень важно такое явление как «открытие» – это его шаг вперед в
самосовершенствовании. Каждое открытие придает новый смысл жизни и поэтому является
ценностью для личности. Чем больше человек переживает открытий, тем ярче и богаче его жизнь.
Остановимся более детально на нескольких видах экскурсий и туристической деятельности,
связанных с активностью участников.
Наиболее распространенным видом экскурсий, в данном контексте, можно назвать
посещение музеев под отрытым небом, которые воссоздают национальный, исторический колорит
и традиционные народные промыслы и ремесла (например, на Сорочинской ярмарке проводятся
мастер-классы по вышиванию, изготовлению керамических изделий, в Турции предлагают мастерклассы по ковроткачеству). Показательны в этом плане национальные праздники, участники
которых реконструируют историческое прошлое своего народа (костюмы, песни, танцы разных
эпох).
Этнографический туризм может включать создание этнографических летних лагерей для
детей и взрослых в целях ознакомления с национальной культурой, для сбора этнографической
информации (устная история), для проведения народных праздников.
Дегустация блюд национальной кухни может включать мастер-классы по технологиям их
приготовления в соответствии с традиционными рецептами (в некоторых городах Голландии
проводятся экскурсии на фабрики по изготовлению разных видов сыра).
«Продолжая тему еды», для детей часто предлагаются экскурсии на кондитерскую фабрику,
которые включают мастер-классы по изготовлению кондитерских изделий – и ребенок может
подарить родителям созданную собственноручно конфету. Особенно такие экскурсии популярны
перед Новым Годом и Рождеством – детям предлагают украсить имбирные пряники, изготовить
«вкусные» елочные украшения.
Для творчески настроенных людей интересны тематические мастер-классы, например, по
изготовлению кукол (часто проводятся выставки авторских работ в стиле hand-made) или
новогодних украшений из разных материалов (например, в немецком городе Ротенбурге есть музей
елочных игрушек).
Музейные экскурсии могут включать лекции для разных возрастных групп, обучающие
программы, диспут-клубы.

147

2011

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

В ходе экскурсий в зоопарки и аква-парки в странах Западной Европы и США происходит
ознакомление с флорой и фауной разных уголков земного шара: для детей – в виде игры (например,
сказка-шоу тропических птиц), для взрослых – в виде лекций.
Отдельно необходимо выделить несколько направлений туристической деятельности,
предполагающих активное участие.
Очень интересен археологический и исторический туризм, который включает обучение,
например, в летней школе, с последующим участием в археологических раскопках или
исторической реконструкции (волонтерское движение на острове Хортица).
Сегодня весьма популярным является религиозный туризм – традиционное паломничество, в
программу которого входит посещение религиозных центров (святых мест) с разной степенью
вовлеченности в религиозные ритуалы.
Необходимо объяснить целесообразность предложенных ниже рекламных объявлений об
экскурсиях на английском языке.
Во-первых, для развивающегося рынка туристических услуг в Украине важен мировой опыт,
на основе которого можно продуцировать свои новые идеи и реализовывать инновационные
проекты с учетом национального колорита. Просматривая всевозможные туристические брошюры
можно почерпнуть информацию об особенностях их дизайна, об оформлении реквизитов, о системе
и структуре туристических услуг.
Информация об экскурсиях, связанная с активным участием в них туристов, дает
благодатную почву для разработки перспективных проектов. Например, при каждом историческом
музее можно организовать мастер-классы для школьников разного возраста, которые включали бы
мини-лекции по разным историческим периодам, с демонстрацией экспонатов, с мультимедийными материалами исторической реконструкции, с обучением, например, керамическому
мастерству, проведение викторин, конкурсов.
Следует заметить, что отсутствие разнообразия таких экскурсий на сегодняшний день это не
проблема государственного финансирования, а коммерческая неразработанность данного
направления. Заинтересованные фирмы и компании могут арендовать площадь и время для
проведения таких занятий. Данный вид познавательной активности востребован, спрос на него
сейчас возрастает в контексте повышения рождаемости и изменения парадигмы воспитания и
обучения в русле «развивающих программ».
В странах с развитой туристической инфраструктурой каждый музей наделен
компьютерными базами данных, с помощью которых можно совершить виртуальную экскурсию, в
каждом зале есть краткая информация на английском языке, может предлагаться аудиоинформация (например, народные песни), видео-информация (например, использование орудий
труда аборигенами Австралии).
Во-вторых, это проблема языка и особенностей перевода. Туристические брошюры включают
текст как минимум на трех языках, одним из которых является английский, чтобы заинтересовать
максимальное количество потенциальных клиентов.
Недостаточно «перевести со словарем» текст с русского на английский язык, необходимо
знать клише, шаблоны, образцы (patterns) словосочетаний, фраз, из которых составляются, в
данном случае, рекламные объявления об экскурсиях. Следует также обращать пристальное
внимание на использование оригинальной английской лексики. В результате текст будет
приближаться к оригиналу английского языка и будет более адекватно восприниматься читателями.
Итак, рекламные объявления на английском языке об экскурсиях, предполагающих активное
участие, с краткой аннотацией на русском языке.
1.2009 год был объявлен ЮНЕСКО международным годом астрономии в честь открытий
Галилео Галилея и в Palazzo Strozzi, во Флоренции (Италия) с 13 марта по 30 августа проходила
выставка «Образы Вселенной от античности до телескопа» (Images of the Universe from Antiquity to
the Telescope). В ее рамках были организованы викторины, экскурсии-диалоги для детей разного
школьного возраста, мастерские для детей от 4 лет с родителями, включающие ознакомление с
основами астрономии, игры, конкурсы, рисунки и аппликации звездного неба.
…“Fantastic journey” – a competition opens to visitors of all ages. Competitors are invited to respond to a number of questions and then – at the end of the visit – to give free rein to their imagination by
creating a map of the show comprising the objects they liked most. The best projects will be illustrated on
the website…
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… “A journey through science, art, history and literature” – for classes from elementary school up to
the final years of secondary school, a dialogue-tour of the exhibition focused on the works, objects and
paintings on display, chosen on the basis of the selected itinerary is organized. The tour is adapted to suit
the level of the class…
…Activities for families and children include: “Our starry skies” – are dialogue-tours of the exhibition on different themes and itineraries with activity workshop – discovering the mysteries of the moon and
the sun – our starry skies, the phases of the Moon, Venus, Saturn and the others…children use pencils, felt
pens, card, colored paper and transparent paper to cut out and build lots of new worlds, lots of new stars.
“Knapsack of the Starry Messenger” – is a free tool for children and for the adults accompanying them to
the exhibition. Inside is the map of the exhibition featuring the itinerary conceived in the form of a game
with questions and hands-on activities. As well as astrolabes, cardboard star maps, solar clocks, sextants
and take-apart telescope to discover the wonders of the universe. On Family Sunday workshops for children (aged 4-to 11), games and free guided visits to the exhibition are organized…
2. Каждый год в столице Венгрии Будапеште в августе проходит традиционный праздник
народных ремесел. В данном рекламном объявлении перечисляются виды традиционных ремесел,
представленных на празднике, и возможность обучения детей и взрослых их основам, а также анонс
развлекательной программы.
…The festival of folk arts, the traditional meeting of folk artists, will be held this year in the historical Buda Castle. For five days the best representatives of folk crafts will show the secrets of their crafts,
while working in their workshops with the participation of the audience. Craftsmen, who can be seen
working, will include woodcarvers, matmakers, calicomakers, feltmakers, embroiderers, wheelwrights,
ropemakers, smiths, potters, musical instrumentmakers, harnessmakers, weavers, lacemakers, eggpainters
and honey cake makers. There will also be opportunity for the children to try the fundamentals of folk craft
traditions. Beside the workshop presentations, the craftsmen will sell their goods at a traditional fair. On
the stages singers, dancers and folk groups both from Hungary and abroad will perform. Shows, puppet
theatre, children`s programs and evening dance house will entertain the public…
3. В столице Чешской республики Праге расположена бельгийская традиционная
кондитерская фирма «Belcolade» (75 лет на рынке шоколада), которая организует мастер-классы по
изготовлению изделий из шоколада.
…Belcolade is the only still exclusively Belgian owned company manufacturing high quality couverture chocolate for the professionals (chocolatiers, patissiers, chefs and bakers). We organize chocolate
demonstrations and workshops in our chocolate center….
4. В США, недалеко от города Сан-Франциско (штат Калифорния) работает обширный
зоопарк и аква-парк «Marine World Africa USA», который предлагает различные виды развивающих
программ и экскурсий для детей школьного возраста и для семей с детьми дошкольного возраста.
…Among group and educational programs there is “Summer Seafari Day Camp” to combine fun
and learning in the fast-paced week of adventure. Participants dive into the fascinating lives and survival
strategies of wild animals from around the world. Games, crafts, songs, drama, visits with our animals and
their trainers, and other activities make for a full and fascinating week. All camp sessions are led y collegetrained staff educators…
…A variety of exciting educational programs are offered throughout the year for adults, children and
families. Marine World offers more than 85 different types of school, group and individual educational
programs annually. Offerings include toddler classes, teacher workshops, and art, science, and activity
classes for the entire family…
…School and group programs at the Park propose “Closer look tours” – this very special program
targets school classes, clubs or groups and is available only on days when the park is closed during winter
months. Ever wondered how we train and care for our animals? Here`s your chance to find out. A personal
guide leads you on a two-and-a-half-hour educational walk. “Discovery tours” – this educational program
is for school groups of 15 or more. The two-hour program includes an interactive discussion, slide show
and visit to relevant areas of the park…
…Travelling School Programs: Marine World`s trainers and animals travel to schools to conduct 45minute program, which includes a personally narrated slide show suited to the age level of group. Students
will learn about a wildlife habitat and meet three animals…
…Preschool Program: specially designed for youngsters ranging in age from 3,5 to 5,5, this popular
program conducted by instructor includes four sessions at each participating school. Every session is a new
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and exciting discovery of a selected animal group – from reptiles to insects – and includes live animals,
hand-on materials, visual displays, and lots of fun…
Вывод. Для специалистов в сфере туризма и для туристов представляет интерес рынок
инновационных услуг, одним из направлений которого являются экскурсии, основанные на
активном, творческом участии. Примеры рекламных объявлений из англоязычных брошюр
подтверждают перспективность такого рода проектов.
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SUMMARY
In the article some types of excursions which include elements of active participation are examined.
Several examples of such excursions from brochures written in English are represented.
П. В. ГОНЧАРЕНКО
РОЛЬ СУСПІЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ У СИСТЕМІ МУЗИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
На нашу думку, закони популярності музичної творчості є у першу чергу законами
соціальними. Пояснення невизначеності історичної долі композиторів та їх творів треба шукати не
тільки усередині музики, що, зрозуміло, також необхідно, але і поза нею, в еволюції слухацького
сприйняття та диференціації суспільної свідомості. Між творчістю і суспільним сприйняттям існує
не тільки взаємозв’язок, але також, тією чи іншою мірою, певна відповідність. Вона виявляється у
тому, що обидві області музичної культури розвиваються по спіралі, так що час від часу кожна з
них повертається до пройденої раніше фази, але на новому, більш високому рівні, про що й піде
мова у нашій статті.
Істотний внесок у вирішенні кола питань, що є дотичними до зазначеної проблематики зробили наступні дослідники: С. Лангєр [1], М. Аркадьєв [3], А. Бєлий [6], І. Стравінський [7],
Ю. Холопов [8] та інші.
Слухацьке сприйняття впливає не тільки на процес створення і виконавського відтворення
здобутку, воно визначає і його подальше суспільне буття, подальшу долю музичного твору. Ця
доля, як і доля їх авторів, буває нерідко невизначеною. Шедеври, що входять згодом у число
класичних здобутків, часто бувають непомічені при першому виконанні і більш-менш довго
чекають свого визнання. Інші мають спочатку успіх, а потім забуваються, щоб повернутися через
десятки або навіть сотні років. От, зокрема, як пише про музику композитора дев’ятнадцятого
століття, автор наступного століття: «Слухаєш, наприклад, його Героїчну симфонію і таке відчуття,
начебто він тут, поруч, у тобі самому. Мимоволі заряджаєшся його енергією, силою духу і хочеться
бути героєм, хочеться створити щось подібне, віддаючи шану генію Бетховена [1, с. 132]». Так
продовжується життя людського роду і культури.
Класичні, багаторазово описані і проаналізовані приклади такого роду – «Пристрасті за
Матфеєм» Баха, забуті після його смерті і згадані лише через століття після їх створення, опери
Монтеверді, що повернулися на сцену у XX столітті після трьохсотлітнього забуття. Ті й інші
виявилися знову затребуваними музикантами, змогли привернути увагу публіки і мати у неї успіх,
оскільки відповіли потребам, що змінилися, і смакам того чи іншого соціуму. Проте малозначні
твори отримують гучне визнання слухачів, що, однак, як правило, виявляється недовговічним.
Слухачі оперного спектаклю або філармонічного концерту не тільки сприймають ідеї й
емоції, що виражає виконавець, вони також беруть участь у музичному видовищі, що не може не
відчути музикант на сцені. Будь-який виконавець добре знає, у якій величезній мірі успіх його
виступу залежить від того, наскільки слухач здатний сприймати його виконання, чи викликає його
виконання співчутливий відгук і зустрічну хвилю емоцій з боку аудиторії. Виконавське
трактування музичного твору визначається не тільки попередньо сформульованим задумом артиста,
але і безпосереднім впливом публіки у момент виконання.
Тут багато що залежить від розуміння публікою, певною соціальною групою, трактування
музичного твору. Таке розуміння теми в музиці споріднене розумінню речення в мові. «Розуміння
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мовного речення і те, що прийнято називати розумінням музичної теми, за своїм характером
набагато ближче одне одному, ніж прийнято припускати [2, с. 85]». Силу соціального впливу звуку
і темпа можна розглядати у такому ракурсі, тому що певна соціальна група вже знає, що означає все
це.
Саме тому і вплив аудиторії на виконавця не обмежується часом концерту або спектаклю.
Свідомо чи несвідомо виконавець, ще тільки готуючись до виступу, вже якоюсь мірою враховує
характер публіки: або саме тієї, яка прийде його слухати, якщо він може передбачати це, або у
цілому публіки даної країни й епохи. Тут йому допомагають і особистий виконавський досвід, і
спостереження над усім музичним життям суспільства. Тому зміни у репертуарі і стилі виконання
від епохи до епохи визначаються не тільки особистими устремліннями і пристрастями окремих
артистів, але і духом часу. Більше того, «час можна розглядати як самостійний матеріал, з яким
музикант працює подібно тому, як скульптор працює з мармуром чи гіпсом [3, с. 203]». Деяка
різниця, на думку М. Аркадьєва, полягає у тому, що музикант зобов’язаний сам «приготувати» для
себе цей матеріал, а саме – «сруктура первинного музичного часу повинна бути створена
[3, с. 204]».
У XVІІІ столітті виконавці орієнтувалися передусім на вузьке коло слухачів аристократичних
салонів, придворних театрів і капел. Пануючим був «галантний стиль» з переважними рисами
витонченості і добірності. Коли ж у XІX столітті виконавці знайшли масову демократичну
аудиторію, вийшовши у великі зали, разюче змінився їхній стиль – він став набагато рельєфнішим.
Галантна розмова салону змінилася мовою оратора на площі. Такою була, наприклад, виконавська
манера Ліста. Рельєфність виконавського стилю обумовлена різними трактуваннями того самого
твору, коли «два виконання музичного твору, які навіть дуже відрізняються один від одного, проте,
є виконаннями того самого твору, якщо вони відповідають тій самій партитурі [4, с. 314]».
Сьогодні форми спілкування зі слухачами виконавця і композитора стали набагато
різноманітнішими і складнішими, ніж у минулі століття. Музика звучить тепер не тільки на
концерті або спектаклі, де виступають виконавці, яких публіка і чує, і бачить. Ми знайомемося з
виконавським мистецтвом і за допомогою радіо, телебачення, кіно, інтернету, компактдисков –
масових засобів комунікації. Зазначимо, що їм притаманна одна загальна риса: вони
відокремлюють виконавця у просторі, а іноді і у часі від публіки, роблячи неможливим прямий
контакт між артистом і аудиторією у момент виконання. Інструменталіст або співак, який виступає
у радіо- або телевізійній студії, що знімається в кіно, записується на компактдиск, не тільки не
бачить своїх слухачів, але і не знає, хто вони. У наведених випадках немає взаємодії аудиторії і
виконавця, виконавець не має певного адресату, і тому він прагне впливати на свідомість усіх
потенційних слухачів на відстані.
Так, головним обмежником людських можливостей у пізнанні істини, у тому числі й в області
художньої творчості, А. Білий називає людську свідомість, що завжди мислить у межах нашого
світу, де правлять простір і час. «Мистецтво невзмозі передати повноту дійсності. Воно розкладає
дійсність, зображуючи її то у формах просторових, то у формах часових [5, с. 82]». Але є одна
з’єднуюча ланка, що зв’язує світи – духовний і фізичний. Є голос, що звучить у дійсному світі, але
говорить про більший, про духовно-соціальний вплив на людину. А. Білий називає цим голосом
голос музики як такої. «Вона минає свідомість. Музика – вікно, з якого ллються в нас чарівні
потоки вічності і бризкає магія [6, с. 304]».
Оскільки практично будь-який великий виконавець не тільки виступає в кіно, по радіо і
телебаченню або записується на компактдиски, але і веде публічну концертну діяльність, він не
втрачає зв’язку з публікою, і це має для нього неабияке значення, тому що без такого зв’язку, без
натхнення, що дарує артисту безпосередня слухацька аудиторія, його мистецтво знижує свою
функціональну значимість. Це, певним чином, стосується і творчості композиторів.
Екзистенціальний зміст музичного твору виявляється в опозиції до форми в тому випадку,
коли форма без змісту набуває сенсу сама по собі. Якщо романтизм визнавав чітке розмежування
між змістом і формою, то для позитивізму XX століття – зміст є функцією форми. Формальні правила і структури не співвідносяться ні з навколишнім світом, ні зі світом, що перебуває усередині,
єдиний зв’язок із внутрішнім світом людини – це сама форма як логічна гра. Особливо руйнівним
формальне новаторство виявляється у музиці, тому що семантика укладена насамперед у звуці.
Сконцентрувавшись на формальному новаторстві під впливом австрійського композитора
А. Шьонберга, музика почала втрачати свій екзистенціальний зміст. Д. Кейдж у 1940-х роках писав
музику, кидаючи монету реверс-аверс, і, усунувши творчий вибір композитора, привніс у музику
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випадкові способи гадання. Гадання як форма пошуку вищого змісту – це домонотеїстична
свідомість, що виникла при розпаді стародавньої розпливчастої синтетичної свідомості, – гадання
було основою мислення від 1300-го до 650 років до н.е. у Месопотамії, а у деяких язичеських
культурах і дотепер. У ті часи почалася диференціація свідомості, розпався давній
недиференційований синтез, і людина втратилася серед безлічі думок.
Так само, у XX столітті наукове мислення прискорює диференціацію, втрачається синтез, і
композитори губляться серед безлічі можливостей комбінування звуків. Гадання Кейджа – це
повернення до свідомості, якій налічується три тисячі років. Пізніше Кейдж прийшов до ще більш
примітивного, долюдського, недиференційованого синтезу, – чути будь-що. Його музичний твір
«Чотири хвилини, тридцять три секунди тиші» (1952), нагадали «Чорний квадрат» Малєвіча (1913),
але якщо у Малєвіча був ще і виклик, і екзистенціальний погляд у глибини людини, то у Кейджа і
його слухачів – зосередження на тому, щоб зберегти здатність сприйняти хоч тишу.
Подальше втрачання змісту у формалізації музики розвивав П’єр Булєз (досить відомий на
Заході композитор), застосовуючи серіалізм (техніку, у якій не використовується будь-яка гармонійна система) не тільки до висоти звуку, але і до ритму і до інших елементів організації музики.
Булєза цікавила форма музичного здобутку – «гра у бісер» – і він критикував Шьонберга і Берга за
непослідовний серіалізм, за те, що у новій формі вони бажали виражати застарілий зміст – людські
пристрасті. Булєз представляв крайню сторону формалізації у музиці, заперечував людське,
емоційне, недарма його назвали «вбивцею мелодії» (можливо за це його нагородили премією Кіото
у Японії). Більш активний як диригент, ніж композитор, Булєз виключив із репертуару керованих
ним оркестрів мелодію і гармонію, музику Прокоф’єва, Шостаковича, Бріттена, Пулєнка, Шнітке.
У філософії аналогом тому є постструктуралізм – напрямок у постмодернізмі, який розглядав
всю культуру, що складається із системи «порожніх кодів», обумовлених один через інший. У
постструктуралізмі зміст є формою, і нічого немає, крім форми, як то музика Булєза. Музичний
постструктуралізм означав, що зміст музичних тонів і фраз лише у взаємному співвідношенні, а не
у зв’язку зі світом емоцій, думок і усім внутрішнім людським життям. Музика позбавлялася свого
основного призначення – відновлення синтезу свідомого і несвідомого. Постструктуралізм, що був
поглинений складністю гри, спрощується людським змістом і заздалегідь відмовляється від
культури настільки, що його руйнування не можна назвати кризою.
Свого часу для Піфагора число було містичним об’єктом, джерелом синтезу, безпосереднім
проявом божественних сил, що діють у світі. Тому зв’язок музичних гармоній із числами Піфагор
сприймав як вказівку на божественну владу музики у світі. За минулі дві з половиною тисячі років
свідомість диференціювалася, і для математика сьогодні числа – це прості аксіоматично-визначені
об’єкти. Містику божественного для математика представляє сама можливість теорії, складні
математичні об’єкти якої не можуть бути описані словами звичайної мови. Музикантів ще донедавна «містика чисел» приваблювала об’єктивним – підміною світу людини, величного і трагічного,
простотою «містики чисел». «Набагато ближче до математики, ніж до літератури, – пише
Стравінський про свою музику, – безумовно схожа на математичне мислення і математичні
співвідношення. Я зовсім не стверджую, що композитори мислять рівняннями і таблицями, або що
такі речі здатні символізувати музику. Але спосіб композиторського мислення – спосіб, яким я
мислю, мені здається, не дуже відрізняється від математичного [7, с. 49]». «Математичне мислення»
захопило композиторів і музикантів, а разом із ними і слухачів у другій половині XX століття, і
зауваження Стравінського повною мірою можна віднести до таблиць, які складав П’єр Булєз.
Математик, однак, мислить концепціями, а не таблицями або рівняннями. Математиків залучає в
математику таємниця, композиторів – її відсутність, а їх шанувальників, знову таки, – таємниця.
Парадокс.
Очевидно, музиканти шукають у математиці об’єктивного, і чиста гра форм нагадує їм
математику. Об’єктивне бачилося у відмовленні від людського змісту, багато музикантів, що
вважали себе справжніми представниками академічної музики, відмовилися від емоційного і
серйозного змісту, особливо у західних консерваторіях і оркестрах. Однак, синтез, заснований на
об’єктивному, руйнується диференціацією об’єктивного, і сама можливість створення серйозного
твору мистецтва часто виявляється знищеною. Як наслідок – мінімалізм, пошук мінімальнорепрезентативних форм, примітивно-наслідувального, як то шум і тиша, або таблиці тонів, ритмів,
артикуляцій, складних для музикантів та вдумливим слухачів, але беззмістовно-простих для
математиків. Подібна музика перестає торкатися будь-кого, крім вузьких фахівців, що цікавляться
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формальною грою, хоча інтелектуальна й емоційна напруга такої гри може бути дуже значною, як,
зокрема, у шахах.
Пошук об’єктивації музики йшов у двох напрямках, орієнтованих на певну слухацьку аудиторію: один – це серіалізм, антиромантична романтизація формального, а інший – романтизація
виходу за межі суб’єктивного. Так, на думку Ю. Холопова, Стравінського надихала романтика
примітивного, у балеті «Весна Священна» чується синтез у примітивному, «долюдському»,
об’єктивність якого – у біологічних основах долюдської пристрасті [8, с. 113]. Скрябін шукав
натхнення у вищій ідеї об’єктивності, що перевершує всі людські бажання; його синтез чується в
містичному акорді у симфонічній поемі «Прометей». Шостакович показав антилюдську природу
«до- і післялюдського», і іноді здається, що саме він довів неможливість створення синтезу поза
людською природою. Традицію Шостаковича продовжив Шнітке, змусивши звучати музику мовою
екзистенціальної трагедії. Тому у Шнітке знаходимо такі найтонші відтінки трагічних емоцій, завдяки яким, як на мене, він знайшов собі багато прихильників. У такий спосіб композитори російської школи, як взагалі-то й українські, зберігали у музиці людський зміст.
У складній взаємодії відносин між диференціацією і синтезом розвиток свідомості не йде по
прямій лінії, у ньому є повтори і повернення. Якщо за часів Середньовіччя церква обмежувала нові
форми музики, що створювали різноманітні сильні емоції, то у XX столітті цю роль виконували
представники академічної музики, які відмовилися від музики людських переживань. Музика
Шостаковича і Шнітке, на думку декого з послідовників, «занадто зачіпає людські пристрасті
[8, с. 114]», і тому деякі представники «академічного мистецтва» відносять її до розважального і
популярного феномена, а не до мистецтва. Поділ на «популярне і серйозне» підкреслюється як немовби об’єктивно існуючий факт. Однак, «популярна і серйозна музика» сьогодні досить переплелись, і між ними неабияка кількість слухачів не бачить непрохідних меж. За моїм власним переконанням, це сталося, не в останню чергу, тому, що музика сьогодні часто використовується як тло
для інтелектуальної діяльності або для відпочинку. Тому не дивно, що Моцарт як був, так і буде
популярним композитором, а кращі твори «Бітлз» чи Вебера привертають більше уваги і сприймаються як більш серйозні, ніж, наприклад, ідеї Кейджа.
Дивні анімалістичні напрямки деяких рокерів і реперів також можна буде зрозуміти,
згадавши, що хор сатирів дифірамба – це первісний синтез, який зв’язує піднесене людське з
тваринними несвідомими основами психіки. Розрив свідомого і несвідомого, що загрожує
загибеллю культури, вимагає відновлюваних жертв, і реп або хіп-хоп – це сьогоднішній дифірамб,
що відновлює зв’язок свідомого і несвідомого. Тому, як у дифірамбі, так і в репі цілком звичайні
думки вигукуються на рівні несамовитості.
Як у Стародавній Греції дві з половиною тисячі років тому, так і сьогодні, у складній різноманітній культурі люди втрачають орієнтацію. Слова більше не викликають емоційної реакції,
втрачається їх первісний зміст, внутрішня форма. Вигукуючи слова під примітивну мелодію і ритм,
людина обмежує свою свідомість, але внутрішній світ людини отримує єднання, він возз’єднується
з частиною навколишньої культури, і тим самим відновлюється зв’язок свідомого і несвідомого через синтез у душі.
Отже, розвиток всіх ланок музичної комунікіції (творчості, виконання та сприйняття) протікає нерівномірно, так що відповідність між ними може порушуватися. По-перше, творчість
рухається вперед швидше і завжди хоча б незначною мірою випереджає сприйняття. По-друге,
етапи обох спіралей, їх фази не завжди збігаються. Тому і буває так, що здобутки, призначені для
аудиторії певного типу і рівня розвитку, з’являються раніше, ніж її суспільне сприйняття
сформувалося до готовності сприйняти таку музику, а після прем’єри подібні музичні твори
сходять на деякий час зі сцени. Буває й так, що відповідна певному твору публіка поступається місцем іншому поколінню слухачів, і нова аналогічна фаза її розвитку настає не за життя того ж покоління, а тільки через багато років.
Дещо подібне ми можемо простежити у постмодернізмі, який є поверненням до аполлонівської свідомості чистих образів, а реп – це природне продовження постмодерна: прорив діонісійського початку в аполлонівську свідомість. Свідомість не кружляє у замкнутому колі, концептуальний і
емоційний зміст сьогоднішньої культури став набагато різноманітнішим, і ці небачені раніше полюси диференціації суспільної свідомості мають бути об’єднані прийдешнім синтезом завдяки усвідомленню музичного смислу.
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SUMMARY
In this article features of public perception of music through which judgement it is possible to realize
as the reason for popularity or oblivion of the certain pieces of music in a society, and forward progress of
public consciousness are considered.
С. М. ПОПОВ
АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДО ЗОВНІШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ЯК ОДИН З ФЕНОМЕНІВ СОЦІОГЕНЕЗУ І КУЛЬТУРОГЕНЕЗУ
Концептуальними засадами взаємодії управлінських систем, що розвиваються, з оточуючим
середовищем являється їх здатність до самоорганізації, яка проявляється у самоузгодженому функціонуванні системи за рахунок внутрішніх зв’язків із зовнішнім середовищем, світом, соціумом,
культурою. Розглядаючи взаємодію управлінської системи з оточуючим середовищем як розвиток і
як процес самоорганізації системи, виокремимо в ньому дві основні фази: 1) адаптацію, чи еволюційний розвиток; 2) процес як розвиток. Проаналізуємо самоорганізуючі системи, які прагнуть забезпечити безперервну пристосованість (адаптації) до плинних внутрішніх і зовнішніх умов, безперервного удосконалення поведінки системи організації у контексті соціогенезу і культурогенезу.
Ціннісно-орієнтований метод управління стосовно адаптації управлінської системи організації до
зовнішнього середовища слід розглядати як модель узагальнюючої концепції управління як єдиного
соціального управління. Як свідчить соціально-філософський аналіз, система цінностей організації
з часом змінюється, але пошуки абсолютного критерію більш високого рівня, з час трансформуються. Це підтверджує актуальність використання ціннісно-орієнтованого методу адаптації управлінської системи організації до зовнішнього середовища у контексті сучасного культурогенезу, так як
саме культура являє собою сукупність систем цінностей, стереотипів мислення і поведінки, властивих даному суспільству як ключовий елемент його стійкості. Актуальність досліджуваної проблематики зводиться до наступного: по-перше, у зв’язку з формуванням нової управлінської парадигми
в умовах глобалізації і модернізації сучасного українського суспільства; по-друге, у зв’язку з появою нових проблем адаптації організації в умовах інформаційного суспільства, для якого інформація є культуротворчим чинником інтеграції організації; по-третє, в Україні все усвідомлюється
необхідність вивчення загальноцивілізаційних засад управління як єдиного соціального організму;
по-четверте, вирішення проблем адаптації управлінської системи до зовнішнього середовища потребує системного осмислення у контексті соціогенезу і культурогенезу, а також розробки відповідних теоретико-методологічних засад самоорганізаці як нового наукового напряму, що може бути
застовованим до аналізу управлінської системи як складного і суперечливого феномена, понятійнокатегоріальний апарат якої може бути використаним для аналізу управлінської системи організації.
Актуальність дослідження проблем адаптації управлінської системи організації до зовнішнього се-
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редовища як одного з феноменів соціогенезу і культурогенезу не викликає сумнівів, так як в умовах
трансформації і модернізації суспільства організації повинні адаптуватися до плинного середовища
з метою успішного функціонування всіх структур, систем, підсиситем, підрозділів організації в
умовах кризи, нестабільності, глобалізації.
Вивченню комплексу проблем адаптації управлінської структури організації присвячено ряд
творів таких авторів, як В.Андрущенка, В.Авер’янова, В.Бакуменка, В.Беха, Ю.Бех, В.Воронкової,
О.Гаєвської, В.Дорофієнка, В.Кремень, В.Кушерець, М.Лукашевича, М.Михальченка,
І.Предборської. Теоретико-методологічним засадам аналізу організації у цілому сприяють доробки
таких авторів, як Б.Теплова, В.Сосніна, С.Рощина, Г.Кунца, С.О’ Доннела, Г.Пітерса, Р.Уотермана.
Виникненню нових засад управлінської діяльності присвячені твори К.Нордстрема,
Й.Риддерстрале, Р.Фарсона, П.Сенге; теорія управлінської антропології представлена авторами –
Є.Андроса, І.Бичка, В.Беха, Ю.Бех, В.Воронкової, Г.Волинка. Методологічні засади дослідження
адаптаційних процесів були закладені у доробках Г.Спенсера, М.Вебера, Г.Тарда, Л.Бристола,
М.Торпа, У.Томаса, Ф.Знанецького; проблеми соціальної адаптації представлені творами
Ф.Афанасьєва, В.Казначєєва, Е.Маркаряна, В.Ядова. Автор зосереджує свою увагу на аналіз недостатньо розроблених проблемах адаптації управлінської системи до умов зовнішнього середовища
в умовах соціогенезу і культурогенезу, які недостатньо представлені в соціально-філософській літературі.
Цілі дослідження: розкрити умови, шляхи і напрями адаптації управлінської системи організації до плинних умов зовнішнього середовища у контексті сучасного соціогенезу і культурогенезу;
проаналізувати адаптацію управлінської системи у контексті синергетичного понятійнокатегоріального апарату самоорганізації; обґрунтувати сутність методів адаптації управлінської системи організації до зовнішнього середовища – детермінованих, програмно-цільових і ціннісноорієнтованих; на основі аналізу різних точок зору зробити власні висновки і, в той же час, надати
об’єктивну та інноваційну картину досліджуваної теми. Наукова новизна роботи полягає у філософському аналізі проблем адаптації управлінської системи організації до зовнішнього середовища
у контексті застосування методолого-синергетичного апарату самоорганізації до соціогенезу та
культурогенезу, так як у цих умовах відбуваються процеси, що сприяють формуванню управлінської системи як єдиного соціального організму.
Адаптація управлінської системи до зовнішнього середовища представляє собою процес соціального і культурного пристосування особистості до умов конкретного культурного середовища,
що визначає певні характеристики соціального і культурного буття організації; активна взаємодія
організації з культурним середовищем, етнокультурою, національним менталітетом. Історією свого
народу; результат взаємодії людини з організацією за принципом «людина-соціальне середовище –
культурне середовище»; адаптація – це мета, до якої прагне організм, оскільки людина – це біосоціальна і культурна істота, елемент культурної мікросистеми; функціональний культурний стан індивіда, який повинен вписатися в організацію, яка працює в умовах нестабільності, кризи, стресового
буття. Практика засвідчує, що в контексті соціогенезу і культурогенезу управлінські процеси, які
розвиваються, сприяють тому, що структура і функції організації повинні бути тісно взаємопов’язані. Адаптація системи до плинних умов середовища відбувається завдяки формуванню соціальних і культурних елементів, які володіють необхідними для функціонування системи (мається
на увазі не тільки поява нових елементів, але й виникнення у старих елементів нових ознак). Збільшення числа культурототожніх елементів лежить в основі прогресивного розвитку управлінських
систем, які являються передумовою для подальшого відбору елементів, диференціації та інтеграції
структур на основі вироблення спільних ціннісних орієнтацій. Разом з тим збільшення числа подібних елементів – найпростіший засіб для збільшення надійності відтворення, інтенсифікації інформаційних і культурних функцій і розширення зв’язків із зовнішнім середовищем. Як свідчить
М.Делягін, «Перетворення у результаті інформаційної революції інформації у найбільш важливий і
масовий предмет праці кардинально підвищує значущість культури як фактора глобальної конкуренції: адже, інформація по самій своїй суті – носій культури, невіддільний від культури тих, хто її
створює» [1, с. 67].
Періоду адаптації (стійкості системи) відповідає постійне накопичення адаптаційних ознак
широкого значення, зростання універсалізму соціальної і культурної системи. У результаті флуктуацій у системі виникають регулюючі сигнали, які змінюють пристосування структури системи так,
щоб система продовжувала функціонувати завдяки ефективним діям. Період адаптації опосередковується періодом еволюційних культурних метаморфоз, які пов’язані лише з якісними змінами у
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системі, структурна стійкість якої не порушується. Концепція структурної стійкості виражає у найбільш стиснутому вигляді ідею культурних нововведень – появу нового механізму і нових елементів управлінської системи. Проблема структурної стійкості зводиться до того, що під впливом флуктуацій (як внутрішніх, так і зовнішніх) у самоорганізуючій системі з’являються ознаки (це може
виражатися у появі нових ознак у відповідних елементів, або нових елементів, нових взаємозв’язків
між елементами), які сприяють адаптації системи до середовища. Нова сукупність ознак забезпечує
адаптацію системи до флуктуацій: якщо при цьому не змінюється спосіб адаптації системи, то таку
систему називають структурно стійкою. Процес еволюції – це результат взаємодії системи з зовнішнім середовищем, тому при дослідженні цього процесу необхідно розглядати процес «система –
зовнішнє середовище». Багатоманітне регулювання організації моделюється по принципу зворотного зв’язку, чи самоналаштування організму і лежить в основі підтримки стійкого стану, що прагне забезпечення стійкості процесу розвитку при плинних зовнішніх умовах, які забезпечують надійність досягнення результату розвитку організації. У контексті онтологізації, самоналаштування
організації складає основу пристосування організму до середовища і взаємного пристосування людини і організації один до одного. Цілісність соціального організму організації являється одночасно
умовою збереження стійкості і передумовою трансформації як самої особистості, так і організації.
Як відмічає В.П. Бех, «Соціальний організм зумовлений основою, тобто атрибутивними властивостями людини і умовами – зовнішнім середовищем» [2, с. 21].
Формування адаптивних систем приводять до цілого напрямку в соціально-філософській теорії, що базується на врахуванні стохастичних умов існування системи. Самі конструктивні результати були отримані при врахуванні принципів адаптивних і самоналаштованих. Адаптивні управлінські системи дозволяють розвиватися шляхом отримання і використання додаткової інформації
про стан об’єкта і його взаємодію з середовищем у процесі управління з наступною перебудовою
структури систем та змінами її параметрів при відхиленні умов роботи від апріорно відомих. При
цьому, як правило, мета трансформацій заключається у наближенні характеристик системи до апріорних, що використовуються при синтезі управління. Таким чином, адаптація зорієнтована на збереження гомеостазу системи в умовах нестабільності при наявності збуджень. Одна з найскладніших конструктивних складових цієї задачі – отримання даних про стан середовища, що сприяє
отриманню позитивного впливу на соціум, без яких утруднюються процеси адаптації. Ефективним
прийомом вивчення динаміки об’єкта управління являється метод дуального управління, запропонований А.Фельдбаумом, суть методу у тому, що на об’єкт поряд з командами управління подаються
спеціальні сигнали, реакція на які для апріорної моделі встановлюється передчасно. В той же час по
відхиленню реакції об’єкта від еталонної моделі роблять висновок про взаємодію моделі з зовнішнім середовищем. Дії регуляторного механізму розвитку системи проявляється на різних рівнях її
організації і залежать від реакції на зміни зовнішніх факторів, від форм взаємодії системи з чинниками зовнішнього середовища. Від адаптивних систем відрізняють клас само налаштованих систем,
які у процесі адаптації вибудовуються. Проте на прийнятому рівні спільноти структура само налаштованої системи аналогічна структурі адаптивної систем. Адаптація управлінської системи до зовнішнього середовища – це процес акомодації, тобто пристосування живих організмів до умов –
станів існування через посередництво трансформації структури і функцій, а також конкретнореально-потенційної метаболізації деяких кондицій оточення. Адаптація організації до зовнішнього
середовища – це один з феноменів соціогенезу і культурогенезу, історичної трансформації культури
і соціуму, генерації еволюційних інновацій, процесів, функцій, соціоісторичної метаболізації в когеренції з метаболізацією свідомості і психоповедінкових паттернів особистостей у соціумі. У подальшому аналізі адаптації управлінської системи слід виокремити два механізми: 1) адаптаційні
механізми (визначення більшості станів системи, які будуть забезпечувати її стійкість при даних
умовах зовнішнього середовища; 2) біфуркаційні механізми (якісний стрибок, стійкість, стабілізуючий відбір). Необхідною умовою існування організмів являється незмінність внутрішнього середовища. Гомеостаз (від грец. «гомео» – той же, «стазис» – стан) розглядається біологами як здатність біологічних систем протистояти змінам зовнішнього середовища і зберігати стан рівноваги.
Саме розвиток системи представляє собою боротьбу протилежних тенденцій – збереження гомеостазу і пошук нових організаційних форм, які зменшують локальну ентропію.
Згідно концепції перервної рівноваги С. Гоулд Н. Елдрідж, С. Стенлі) відмічається, що еволюція відбувається стрибками, а не безперервно. Здатність системи обмінюватися інформацією з
зовнішнім середовищем, збільшувати чи зменшувати число елементів-ознак і зберігати стійкість ще
не робить цю систему як таку, що розвивається завдяки самоорганізації. Як свідчать В.Г. Федотова,
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В.О. Колпаков, Н.М. Федотова, «Самоорганізація розпочинається тільки з розвитком капіталістичного суспільства» [3, с. 234]. Породжувана нерівновагомими зовнішніми умовами нестійкість приводить до збільшення інтенсивності дисипації, внаслідок чого створюються умови виникнення нової нестійкості суспільства. Самоорганізація виникає тільки у ХVІІ столітті на Заході, коли ідея суспільного прогресу створює переважання інновації над традицією і підштовхує до формування квазіприродного процесу саморегуляції. Іншими словами, у системі збільшується інтенсивність протікання деяких незворотних процесів, завдяки чому відхилення від рівноваги стають ще більшими.
Це означає, що ймовірність існування такого класу флуктуацій, по відношенню до яких нові процеси стають нестійкими, зростають. Інтенсивність дисипації, тобто збільшення ентропії, можливо
пов’язати з інтенсивністю зростання числа нових елементів-ознак у системі. Якщо флуктуації викликають інтенсивне зростання нових елементів і між ними не встигають створюватися зв’язки,
організація системи порушується, ентропія зростає, система стає структурно-нестійкою. Існування
нестійкості слід розглядати як результат флуктації, яка спочатку була локалізована у малій частині
системі, а потім привела до нового макроскопічного стану. Дослідження теорій І.Пригожина свідчать, що поняття структурної стійкості і порядку через флуктуації застосовуються до систем різної
природи, у тому числі економічних, соціальних, так як меж для структурної стійкості не існує. Проте нестійкості можуть вникати у будь-якій системі, якщо з’являються обурення, мутації і новонароджені елементи, які виникають стохастично, збираються у єдину систему і визначаються детерміністським принципом. Отже, віддаленість від рівноваги і нелінійність може слугувати причиною виникнення упорядкованості у системі. Як свідчить аналіз праць І.Пригожина, найважливішою загальною рисою широкого класу процесів самоорганізації являється втрата стійкості і формування нестабільності, що породжує дисипативні структури [4, с. 46-52]. У точці зміни стійкості системи можуть вникнути два рішення, які відповідають: 1) стійкій структурі, близькій до рівновагового стану;
2) дисипативної структури, для якої характерна стійкість, яка одночасно є структурною і функціональною. Еволюцію слід розглядати як проблему структурної стійкості, яка не завжди є структурно
стійкою, причому еволюція дисипативної структури визначається послідовністю подій. У домінуючій системі створюється структура, яка збільшує міцність системи і стає матеріальною основою довготермінової адаптації. Перехід системи після критичної точки нестійкого стану до стійкого (до
дисипативної структури) слід розглядати як якісний стрибок у розвитку системи, у результаті чого
зростає організованість та упорядкованість системи.
Слід також відмітити, що розвиток системи відбувається за рахунок внутрішніх механізмів, у
результаті процесів самоорганізації і за рахунок зовнішніх управлінських впливів. М.Ейгеном на
основі неврівновагомої термодинаміки і теорії інформації розроблена концепція самоорганізації
матерії. Як відмічає М.Ейген, самоорганізація не являється самоочевидною властивістю матерії, а
повинні бути виконані певні внутрішні і зовнішні умови, перш, ніж цей процес стане неминучим, а
розпочинається самоорганізація з елементів флуктуації. Як свідчить аналіз, для самоорганізованих
систем інтерес представляє функція відтворення чи збереження її власного інформаційного змісту.
Інформація, накопичена у процесі еволюції, як «оцінена» інформація, накопичення інформації – це
збільшення числа елементів, що володіють даною ознакою. Для появи узгоджених процесів у системі необхідно використання інформації у процесі функціонування системи. У процесі використання інформації відбувається відбір тих елементів-ознак, які дають переваги у ході розвитку. Використання інформації не являється її атрибутом, а лише властивістю, що проявляється у певних умовах.
У всіх випадках, коли відбувається порівняння і відбір інформації, це відбувається на основі їх оцінки по якості інформації. Однією з умов виникнення самоорганізації являється реалізація відбору
інформації, що має певну міру якості, тобто цінність. Інформація має цінність у конкретному процесі її використання, проте для того, щоб розпочався процес самоорганізації, необхідно, щоб відбір
відбувався при певних умовах; система повинна бути далекою від рівновагового стану; інтенсивність числа елементів повинна бути достатньою для того, щоб вивести систему із стійкого стану. У
самоорганізуючій системі можливий максимальний безлад збільшується за рахунок приєднання
нових елементів до системи, але просте доповнення елементів у систему ще не перетворює її у самоорганізуючу систему.. Під час доповнення елементів до системи ентропія системи повинна зберігатися постійною, а для виконання цієї умови необхідно виокремлення негативної ентропії з оточуючого середовища, тобто додаткове включення енергії, інформації у систему, яка виражається у
передачі накопиченої інформації із зовнішнього середовища у систему. На організованість системи,
тобто на її ентропію, впливають в основному два параметри: 1) інтенсивність зростання числа елементів 2) інтенсивність використання елементів у процесі функціонування системи. Зростання чис-
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ла елементів у системі може привести систему у нестійкий стан і створити передумови для відбору
найбільш цінних для розвитку системи елементів. Чим вище інтенсивність зростання числа елементів у системі, тим швидше система прямує до нестійкого стану, наближаючи момент стрибкоподібних змін. Перехід на новий якісний рівень структурної організації відбудеться лише тоді, коли інтенсивність використання відіграє роль організатора у системі, яка буде достатньо великою для того,
щоб зменшити ентропію у системі і перевести систему у новий стійкий стан, сприяти формуванню
порядку з хаосу, – як відмічає І. Пригожин [5, с. 432]. Таким чином, змінюючи параметри системи,
а саме інтенсивність зростання числа елементів та інтенсивність їх використання, слід ініціювати
процес самоорганізації у системі, прискорюючи чи уповільнюючи їх. При цьому загибель системи
може відбуватися у двох випадках: по-перше, коли випадкові флуктуації приведуть до загибелі
окремих елементів системи, до розвалу окремих елементів системи, до руйнації взаємозв’язку між
ними, в результаті чого система вже не здатна виконувати задані функції; по-друге, коли відсутнє
використання інформації про ті чи інші властивості елементів системи у процесі функціонування у
зовнішньому середовищі. Якщо відсутнє накопичення і використання інформації у зовнішньому
середовищі, то порушується прямий зв'язок системи із зовнішнім середовищем, порушується робота регулюючих механізмів, що приводить до дезорганізації системи в цілому, у тому числі і глобальної. Г.П. Аніліоніс, Н.О. Зотова відмічають, що «Особливо сьогодні зростає роль культури у виробленні загальних цінностей для досягнення єдності в глобальному, об’єднуючому, конфліктуючому, розподіленому світі. Холістичний, цілісний погляд на культуру повинен допомогти реалізувати такий же цілісний підхід до вирішення суперечностей поляризації і конфронтації у світі і «виробити реінтерпретацію історії як єдиного процесу» [6, с. 666-667].
Як свідчить соціально-філософський аналіз, розподіл систем на ті, що управляють, і ті, якими
управляють, слугує атрибутом кібернетичного підходу. Останній заключається в обґрунтуванні інформаційної сутності управління, універсальності законів управління у системах різної природи,
виявленні і організації механізмів зворотного зв’язку у системах управління, оптимізації поведінки
системи на основі зворотних в’язків і у відповідності з раніше визначеними цілями. Якщо базуватися на факторах зворотного зв’язку, одним із основних атрибутів кібернетичного підходу, всі методи
управління слід розділити на наступні: 1) детерміновані; 2) програмно-цільові; 3) ціннісноорієнтовані. Використання детермінованого методу стосовно діяльності організації передбачає
перш за все постановку цілі, на основі якої розробляється програма дій, а потім створюється механізм реалізації програми з наступною оцінкою отриманих результатів. У цій схемі зворотний
зв’язок забезпечує сурову відповідність системи розробленій програмі. Призначання зворотного
зв’язку – виявити відхилення об’єкта управління для приведення його у стан, передбачений планом.
При використанні детермінованого методу управління план виступає у якості міри оцінки (критерію) результатів функціонування системи, а зворотний зв'язок забезпечує умови впливу на виконавчий ланцюг у випадку відхилення від програми. Перевага методу – його простота і ефективність
в умовах незмінного стану зовнішнього середовища. До недоліків методу слід віднести його жорсткість, тобто неможливість перебудови при змінах зовнішнього середовища, здатних вливати на суперечності між планом і метою функціонування організації. Детермінований метод працює за схемою: мета – розробка програм (плану) дій – створення механізму реалізації плану – оцінка результаті (порівняння).
Більш ефективним в умовах плинності зовнішнього середовища є програмно-цільовий метод,
який базується на основі вивчення факторів зворотного зв’язку, тобто кібернетичного підходу, і
зводиться до адресності розподілення ресурсів. Головна відмінність програмно-цільового методу
від детермінованого методу заключається в більш розвинутому механізмі зворотного зв’язку, що
забезпечує не тільки коригування поведінки системи, але й коригування самої програми в інтересах
досягнення цілі. Мова йде не про довільне коригування програми, коли лише формується ситуація,
а відбувається коригування ситуації, що забезпечує досягнення цілі оптимальним шляхом при постійно плинних умовах і з врахуванням непередбачуваних внутрішніх змін. Головним критерієм
при використанні програмно-цільового методу являється не план, а мета, як при використанні детермінованого методу. Як свідчить аналіз, порівняно розвинутий механізм зворотного зв’язку забезпечує гнучкість управління. Для цього необхідно забезпечити: 1) коригування поведінки системи
при її відхиленні від заданого планом стану і при умові, що план не суперечить цілі; 2) зміна плану,
якщо в процесі функціонування організації план буде суперечити її цілі, тому механізм зворотного
зв’язку забезпечує не тільки фіксацію відхилень і формування відповідних управлінських впливів,
але й більш складні дії, пов’язані з аналізом обставин, що сприяють виникненню цих відхилень.
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Програмно-цільовий метод слугує просуванням веред у пошуках таких підходів до управління, коли на першому місці стоїть не формальний контроль, а створення умов для ефективного функціонування організації. Розгалуженість і велика глибина зворотних зв’язків утворюють передумови до
синергетичних тенденцій в організації, їх орієнтацію на саморозвиток. Програмно-цільовий метод
управління є характерним для організацій органічного типу, що є прогресивнішим у порівнянні з
організаціями бюрократичного типу. Він є складнішим у реалізації, більш інформаційно ємним, так
як пропонує нестандартні вирішення проблем. У динамічно розвиваючих ринкових умовах даний
метод забезпечує прогресивність та ефективність його функцій у контексті народжуваної креативності. «Здатність до виробництва нового і його реалізація визначаються як креативність. Головна
відмінність між відтворюваним і креативним обновленням – заключається у тому, що перше підтримує життєстійкість у певних просторово-часових параметрах, а друге створює нові форми і зміст
життя» [7, с. 62].
Подальшим розвитком уявлень про адаптацію управлінської структури до зовнішнього середовища у контексті соціогенезу та культурогенезу слугує ціннісно-орієнтований метод управління,
який забезпечує коригування поведінки системи управління у відповідності з розробленою програмою на основі поставленої цілі і програми. Даний метод допускає зміну не тільки плану, але й цілі,
яка є внутрішнім чинником, що спонукає до розвитку організацію у контексті культурогенезу, у
якому визначаючим фактором цілепокладання слугують цінності організації. Вони представляють
собою найбільш стійку категорію людських відносин, що сформувалися на основі тривалого досвіду практичної та інтелектуальної діяльності. Система цінностей одночасно виступає як основа цілепокладання, так і глобальний критерій управління. Ціннісно-орієнтований метод управління
включає у себе як програмно-цільовий, так і детерміністський. Ціннісно-орієнтований метод управління стосовно організацій слід розглядати як модель узагальнюючої концепції управління.
Таким чином, адаптація управлінської системи організації до зовнішнього середовища являє
собою складову частину соціогенезу і культурогенезу, так як від них залежить успішне функціонування організації в складних і суперечливих соціальних, економічних і культурних відносинах в
умовах нелінійності. Смисловим стрижнем нового світорозуміння, що установлюється в сучасній
науці, є нелінійне мислення. «Нестійкість систем відкриває перед нами спектр можливих змін, можливість змінюватися тим чи іншим шляхом. Отже, мислити нелінійно означає бути готовим до
появи нового цілого, досліджувати умови нестійкого стану вихідної системи, аналізувати альтернативні можливості появи стійких новоутворень, відшукувати засоби впливу на ту чи іншу систем у
відповідно до тенденцій її розвитку» [8, с. 322]. Сутність адаптації управлінської системи до умов
плинного середовища полягає у забезпеченні захисту індивіда в інформаційному середовищі, впливі соціокультурного середовища на особистість в умовах постійної мінливості суспільства. Адаптація управлінської системи до зовнішнього середовища відбувається у контексті певної етнічної групи, що являє собою тип культурної спільноти, детермінованої історичними та символікокультурними атрибутами етнічної ідентичності. В основі адаптації управлінської системи до умов
зовнішнього середовища – культурно-етнічний код нації, до якого пристосовується індивід. У результаті адаптації реалізуються можливості до культурної акультурації, культурних змін, які відбуваються у результаті взаємодії з культурним середовищем. Певні механізми адаптації управлінської
системи до умов зовнішнього середовища формуються за допомогою таких соціокультурних регуляторів, як мораль, право, релігія, ідеологія, світогляд, економічне, соціальне і культурне регулювання.
Адаптація – це універсальний процес пристосування до мінливого соціального середовища
індивіда, групи, спільноти, організації і результат її відповідних змін. Соціальна адаптація направлена на зниження невизначеності ситуації, у якій опинилася та чи інша організація, збереження її
дієздатності та її відтворення. На відміну від біологічної адаптації, соціальна адаптація приводить
до закріплення змінених зразків поведінки, нових технологій взаємодії та регулятивних механізмів
адаптації управлінської системи до плинних умов зовнішнього середовища. 2. Адаптація – неодмінна умова формування і розвитку біопсихосоціальної цілісності людини як високоорганізованої
системи організації. Цілісна адаптація організації до плинних умов існування кризового соціуму –
це стан і результат процесу динамічного збігу цілеспрямованої інтегральної активності складноорганізованої системи організації з екологічними і соціокультурними умовами її функціонування.
3. Адаптація управлінської системи до умов зовнішнього середовища – це культурно-психологічні
механізми, що формують стереотипи культурної поведінки та сприйняття певного типу культурного спілкування, належність до певної етнокультурної групи чи типу субкультури. Адаптація
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пов’язана з такими механізмами адаптації як комунікація, цінності, норми, ідентифікація, традиції,
фольклор, освіта, релігія, сім’я, родинні зв’язки. 4. Еволюціонізм – уявлення про єдиний для людства шлях поступового історичного розвитку культури від нижчих рівнів до вищих станів, що впливають на адаптацію управлінської системи організації; шляхи, на якому окремі культури прогресують (деякі взагалі зникають), а інші досягають все більшої культурної продвинутості. 5. Культурогенез – процес виникнення і становлення людської культури, один з видів соціальної та історичної
динаміки культури, що заключається у породженні нових культурних форм та їх інтеграції в існуючі культурні системи, а також у формування нових культурних систем та їх якостей.
Перспективи подальших досліджень – вивчення теорій, концепцій, парадигм ефективного
управління організацією в умовах кризи, нестабільності, ринку, культурного шоку, глобалізації та
євроінтеграції, модернізації сучасного українського суспільства, що потребує формування сучасної
концепції управлінської парадигми, яка б базувалася на принципах оптимізації, результативності,
дієздатності, вміння протистояти викликам сучасності. Соціальні зміни та перетворення актуалізують різноманітні культурні управлінські системи і моделі, здатні сформувати для певної групи цілісну картину світу, систему ідентифікації, нормативне середовище. У загальній поліментальності
країни можуть існувати різні виміри культурного менталітету, який формують культурно-історичні,
соціопсихологічні, релігійні та інші чинники і регіональні впливи. Саме вивчення цих нових тенденцій сприяє виробленню нової управлінської структури організації, яка вивчає адаптаційні процеси
сучасності і здатна протистояти кризовим викликам ХХІ століття [9].
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SUMMARY
The article analyzes the adaptation of the management system of organization to the external environment and information exchange organization in the context of a feedback mechanism; reveal the processes of evolution and adaptation of the organization as one of the phenomena and social genesis culture
genesis; disclosed analysis methods to adapt the management system of organization to the external environment - deterministic program-targeted and value-oriented.
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А. С. КОНДРАТЕНКО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
В современной жизни появились факторы технологического и общественного характера,
которые по-новому ставят традиционные вопросы о человеке и обществе и специфике их
взаимоотношений, роли знаний и технологии в культуре, и требуют переоценки и анализа
кажущихся уже решённых проблем. Одна из таких проблем как технологический контекст
современной цивилизации. Выявить причины данного контекста и проанализировать их влияние на
современность – задача нашей статьи. И начнём мы наше изложение с анализа категории
«технология». Выявляя содержание данной категории мы определяем границы нашего будущего
диссертационного исследования.
Цивилизация, лежащая у истоков Европы, обладала понятием технэ, как совокупностью
навыков обращения с такого рода сущим. В качестве таковой совокупности навыков, относящихся
к той или иной сфере возделывания, слово технэ понималось буквальным образом, также как
ремесло. Здесь содержится один из действительно ключевых моментов в истории сложения и
оформления европейской культуры. Согласно эллинским представлениям в сферу технэ входил
довольно широкий круг областей человеческой деятельности и сфер приложения усилий. Помимо
собственно ремёсел в привычном для нас смысле этого слова (т. е. как широкого набора видов
трудовой деятельности и необходимых для реализации этой деятельности навыков) к технэ
относилась почти вся та сфера, которую современная Европа относит к области искусства, а также
ряд других отраслей деятельности, имеющих к ремеслу в европейском понимании этого слова,
весьма опосредованное отношение [1].
Однако, по мере трансформации Европы, произошла и трансформация представлений о
самом феномене и понятии технэ. По мере постепенного превращения технэ в технологию, по мере
наследственной передачи поля смыслов от одного понятия к другому, произошло изменение этого
смыслового поля в сторону его радикального сужения. Трансформация этого смыслового поля
состояла в следующем – из понятия технологии были элиминированы многие сферы, входившие
ранее в состав понятия технэ, как оно понималось в изначальном смысле.
В результате поле смыслов, очерчиваемое европейским понятием технологии, стало включать
в себя только те элементы, которые прямо или косвенно имеют отношение сначала к процессу
промышленного производства, а затем к той сфере, которую в марксистской теории принято
именовать «общественной практикой по воспроизводству жизни». То есть многие процессы,
входящие в эту практику, стали пониматься только и исключительно в качестве процессов сугубо
технологических.
Забегая вперёд укажем, что один из результатов этого переосмысления стало то, что и сама
общественная практика по воспроизводству жизни стала пониматься технологически – т. е.
превратилась в единый огромный технологический процесс, требующий для своего поддержания, в
идеале и в качестве конечной цели, вовлечение в процесс собственного поддержания и обеспечения
– всех наличных ресурсов универсума, в том числе и «человеческих». Перефразируя Хайдеггера М.,
можно сказать, что «человечество» стало пониматься в качестве универсального ресурса,
требуемого и необходимого для постоянного функционирования механизма, осуществляющего эту
«общественную практику по воспроизводству жизни» [2, с.102]. Возможно, что само
новоевропейски – гуманистическое понятие «человечества» только и утвердилось в этом дискурсе
машины общественного воспроизводства.
Таким образом, произошло полное «отехноложивание» сферы технэ, а также обратное
расширение этого понятия на те сферы деятельности, которые на какое-то время выпали из
«технологического» пространства Новой Европы – такие как искусство, медицина, социальные
отношения, политика и т. д. Так если в эпоху Ренессанса ни политика, ни медицина, ни социальное
управление никоим образом не входили в сферу ремесла, ремесленной деятельности, а считались
«искусствами», то в Новое, и, особенно в Новейшее время все эти деятельности отошли напрямую в
сферу производственной технологии, что и закрепилось в соответствующей терминологии [3]. Сам
факт появления таких понятий как «политтехнологии», «медицинские технологии», «социальные
технологии», «социальная инженерия» стало возможным только благодаря дискурсу
технологической тотальности. Что касается так называемой сферы искусства, то ярчайшим и
говорящим самим за себя фактом стало появление термина (и соответствующего рода
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деятельности) «продюсер», опять – таки непосредственно отсылающего к сфере технологической
производительности, в данном случае буквально понимаемых «арте-фактов».
Следует обратить внимание на тот факт, что в вышеописанном процессе фундаментальную и
ключевую роль сыграл следующий момент. На направление эволюции понятий от технэ к
технологии повлиял тот факт, что европейская цивилизация, ведомая как раз только что
описанными «техническими» интенциями собственной культуры, пошла по пути всё более
интенсивного наращивания и совершенствования средств производства. В связи с этим фактом
понятие навыка разделилось. С одной стороны, навык стал пониматься как умение обращаться со
всё более усложняющимися орудиями труда (и вообще средств производства), а также как
способность к их, средств производства, совершенствованию и изобретению и вовлечение в
процесс производства всё новых и новых их видов и типов.
С другой стороны, сами навыки стали всё более отчуждаться от их первичного носителя –
человека – обработчика (демиурга), и стали делегироваться собственно средствами производства,
по мере их развития и усложнения вплоть до машинности и автоматизации. Таким образом навык
как «технэ», стал прерогативой самого средства производства [4]. Античная технэ стала
европейской техникой. А европейская технология превратилась из совокупности навыков в
совокупность средств производства, какой бы сферы человеческой деятельности это производство
не касалось. В результата ключевое место в возделывании заняло орудие труда (оно же средство
производство) и оно же сменило на этом месте деятельностный навык, как таковой. То есть технэ
как «ремесло», на определённом этапе перестало быть совокупностью навыков-умений по
обработке сущего, и стало набором действий-операций, выполняемых (как с помощью человекаоператора, так и без помощи оного) средством производства, и только в этом качестве стало
пониматься как собственно технология. Человек-производитель утратил статус мастера-демиурга, и
трансформировался в составную часть развивающегося средства производства, с различной
степенью операциональности (в зависимости от уровня собственной квалификации, а также от
уровня сложности техники, которой он придан), передав ему свои технэ-навыки. Развивая мысль
Маркса, можно сказать, что отчуждение работника от процесса производства это есть отчуждение
от навыков по возделыванию сущего, т.е. от технэ в его исходном значении. В этом один из
существенных ключевых моментов, определяющих новоевропейскую технику.
В связи с этим становится понятно, почему европейский цивилизационный дискурс
отказывает «классическому» технэ, и другим «примитивным» навыкам в праве называться
технологиями. В «ремесле», «магии» и других «традиционных» или «архаических» видах
деятельности речь идёт о навыках по возделыванию сущего в самом исходном значении слова, а
новоевропейская техника являет собой торжество операциональности средств производства, и эта
операциональность и есть технология. В Новой Европе технология – это не то, что «умеет» человек,
а то что «умеет» машина. С точки зрения европейского цивилизационного дискурса в
«традиционных», «примитивных» или «архаических» сообществах есть технэ, но нет техники, а
значит нет технологии, и стало быть культура находится на «крайне низкой стадии развития», а о
цивилизации – и вовсе не заходит даже речь [5].
В контексте нашей статьи необходимо обратить внимание на тот факт, что новоевропейское
понятие технологии связано с понятием ценности через оценочно и утилитарно трактуемое понятие
блага.
Собственно, понятие блага можно считать понятием посредующим между понятиями
ценности и технологии. Стоит коротко напомнить логику этого посредования, не углубляясь,
впрочем, слишком в историю самого понятия «благо» – это грозит увести нас слишком далеко от
темы.
Собственно логика посредования такова. Если понимать благо прагматически, а именно – как
то, что способствует осуществлению присваивающего освоения сущего, а также повышению
эффективности этого освоения, то любой навык, понимаемый в смысле технэ, безусловно
трактуется как благо. Чем выше эффективность навыка, а также чем выше уровень его сложности,
что свидетельствует о вовлечении в освоение посредством этого навыка всё более широких сфер
сущего, тем ближе стоит к понятию блага – тем выше степень его ценности, трактуемая в видах
успешности деятельности по присваивающему освоению мироподручного сущего. Поскольку
именно такое прагматическое понимание блага постепенно занимало господствующие позиции в
европейской мысли, то благо с течением времени стало расширительным синонимом пользы, а
навык-технэ получил трактовку ценности, ценой в видах получения блага.
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Технология и техника – это ценности, так как являются деятельностью, а также и
совокупностью средств деятельности, всецело посвящённой достижению прагматически
понимаемого блага.
Таким образом новоевропейская технология есть новоевропейская ценность. Однако и
ценность также трактуется в технологическом ключе, так как ценность изначально понималась в
качестве инструмента, при помощи которого производится действия, направленные на
формирование пространства, из которого было бы удобно производить новоевропейски
понимаемое присваивающее освоение сущего.
В результате на лицо пара понятий, теснейшим образом увязанных между собой участием в
процессе взаимного смыслообразования, взаимоопределяющих друг друга в сфере реализации
деятельности по освоению мироподручного сущего, и выступающая в роли структурной динамики
новоевропейского цивилизационного дискурса в частности, и современной европейской
цивилизационной ситуации вообще. Вдобавок, одна из главных характеристик этой понятийнотерминологической пары – это её амбивалентность, т.е. взаимообращаемость её ключевых смыслов.
Т. е. как понятие технологии несёт в себе смысловые элементы понятия ценности, так и понятие
ценности может быть определено в горизонте технологии.
Все эти возможности позволяют сформулировать одно из важнейших понятий данной работы
– это понятие аксиологическо-технологического подхода, с которым новоевропейская
гуманитарная мысль неявно, но решительно приступает к осуществлению цивилизационного
дискурса.
В контексте аксиологическо-технологического подхода рассмотрим смысловое поле
категории технология, употребляемое в современных условиях.
Современное понимание технологии представляется часто в виде:
- технологической формы движения материи и глобальной совокупности материальных
процессов вещественно-энергетического взаимодействия общества и природы, протекающих в
системах техники и формирующих техносферу;
- технологических процессов, воздействующих на предметы, вызывающие в них целесообразные
качественные и количественные изменения свойств и пространственно-временные изменения
положения;
- технологических науки и теории;
- технологической методологии, т.е. системы принципов, норм, требований;
- способ применения любого научного знания для решения практических задач [6, 44 – 45].
При этом понятие «технология» охватывает и социальные технологии. На протяжении всей
истории человечества техносфера и технологии развивались стихийно, будучи ограниченными
ресурсами биосферы. Техносфера имеет теоретически беспредельные возможности для
эволюционирования. Вместе с тем, ее неконтролируемое развитие привело к ряду крупных негативных
последствий, из-за чего в последнее время возникли экологические угрозы и кризисы.
Животный и растительный мир по мнению И. Г. Корсунцева также никогда не находились в
пассивном отношении к своей среде. В частности, активное технологическое отношение животных к
природе и непосредственный процесс производства их жизни обеспечивается специализированными
органами. Неразрывное единство морфологической структуры и функций подчинено внутренним целям
адаптации и саморазвития живой системы. Наиболее важными функциями являются те, которые
реализуют непосредственный вещественно-энергетический обмен, выработку и использование
контрольно-управляющей информации [7].
В биотехнологическом отношении живой организм должен вначале получить материал
(отделить от среды), преобразовать его, транспортировать, сохранить, а затем ассимилировать.
Технологическое движение, способы, методы, приемы, предшествующие ассимиляции, могут быть
внутренними и внешними в зависимости от условий адаптации живого в среде (биоспециализация).
Биотехнология – это совокупность биологических процессов прямого изменения и ассимиляции
предметов среды Посредством функциональных органов и организма в целом. Возникновение
социальной технологии является следствием процесса становления социальности. Археологи и историки
ориентируются на орудийно-трудовую концепцию возникновения сознания у человека. С одной
стороны, орудийная деятельность присуща и животному миру, с другой – известно около 40 случаев
одичания людей с нормальными структурами мозга при полном отсутствии сознания. Возникновение
биосоциальной технологии (около 35-100 тыс. лет тому назад) было по мнению И. Г. Корсунцева
первой биосоциальной революцией [7].
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Выход человека из животной среды и возникновение у него Сознания привело к потенциально
беспредельному технологическому развитию. Важным и первостепенным предметом изучения
техносферы являются не только технические формы, но и наполняющее их технологическое
содержание, т.е. технологии. В качестве предмета технологического изменения выступают вещество и
различные формы энергии и информации.
К-.Митчем философию техники и технологии разделяет на два направления. К представителям
первого из них, инженерной философии техники, он относит Э. Каппа, П.К. Энгельмейера, Ф. Дессау,
М. Бунге и др. Представителями другого направления, гуманитарной философии техники, являются
М. Мемфорд, Х. Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер, Ж. Эллюль и др. В частности, П.К. Энгельмейер
считал, что копирование живого организма никогда не дает практического изобретения, с чем нельзя
согласиться [4]. Современная бионика занимается именно тем, что выискивают у природы примеры
сложных и лаконичных устройств с целью их заимствования человеком.
Подводя итог высказанным соображениям, отметим, что изменения существовали всегда. Они,
по сути дела, являются формой существования бытия. Изменения происходили и будут происходить
не зависимо от того, существует или нет общество, цивилизация.
Под технологиями следует понимать не любые изменения, а только такие, которые образуют
непрерывные взаимосвязанные ряды логически обусловленных превращений вещества, энергии и
информации, когда один цикл превращений комплекса участвующих в этих превращениях
компонентов необходимо порождает условия, предопределяющие неизбежность последующего цикла
превращений и создания уже других условий и т.д. Поэтому технологии внешне выглядят как
алгоритмический и автоматический процесс, не требующий вмешательства извне и часто
происходящий как бы сам собой. Вместе с тем нужно подчеркнуть принципиальное разнообразие
технологий и возникающих в результате продуктов, а также их иерархическую структуру и сложность
взаимодействий. Результаты таких процессов являются необходимыми компонентами иных процессов,
которые в свою очередь участвуют в других процессах, и т.д.
Поэтому под технологиями нужно понимать не только целенаправленные процессы,
организованные людьми, но любые процессы, существующие в природе и обладающие названными
признаками. Например, биологические процессы происходят в живой клетке по природным
технологиям, к которым человек как субъект не имеет никакого отношения. Более того, он эти
процессы пока не познал и, возможно, до конца не познает. Однако процессы такого рода уже
существуют и не только в материально-вещественной, но и в энергетической и информационной
сферах. Такое расширенное понимание технологии соответствует эволюционной позиции в
философии и обусловлено рядом обстоятельств о которых мы говорили выше.
Предпосылкой технологическому развитию является познание природы, ее понимание. Целью
технологии является улучшение человеческого существования, повышение степени его безопасности и
комфортности. Искусственным путем человек создал уникальные материалы и сложнейшие
механизмы, разнообразные технологические процессы, которых раньше в естественной природе не
существовало. Этот процесс создания нового, обусловленный ростом потребностей человека,
продолжает интенсивно развиваться. Вместе с тем, как видим, содержание понятия технологии шире,
чем только как результаты целенаправленной деятельности человека. Во многих случаях к технологиям
можно отнести и компоненты естественной «деятельности» самой природы. Если обратиться к
природным, в частности, биологическим процессам, то обнаруживается, что без участия человека
природой «созданы» не менее, а порой более сложные материалы в виде белков, мышечных, костных,
кожных тканей и т.д., которых когда-то не было. Она «сконструировала» чрезвычайно сложные
«механизмы» – почки, печень, сердце, наконец, мозг человека и его самого, которых также когда-то не
существовало. В природных процессах присутствуют буквально все компоненты, свойственные
«искусственным» технологиям, созданным человеком.
В «искусственных» технологиях, созданных человеком, используются естественные, природные
закономерности и эффекты, частично исследованные, познанные и используемые человеком, а
частично «созданные» им. В этом смысле все сотворенное человеком в процессе «целенаправленной»
деятельности в конечном счете является также естественным, природным, а сам человек является в свою
очередь компонентом, ресурсом в технологических процессах природы, но совершенно других
масштабов и временных метрик, другой направленности, происходящих, как обычно, по своим
закономерностям. В природе всё функционально, а поэтому креативно. Аксиологическотехнологический подход и включает в себя этот главный смысл технологичности природы как одного
из её свойств. Человек, к сожалению, об этом забыл и поэтому вошёл в кризис своего существования.
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Существовавшие до человека природные технологии послужили базисом и предпосылкой для
развития созданных им новых искусственных технологий. При дальнейшем изложении мы будем
придерживаться именно этой позиции.
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SUMMARY
The article analyses the causes the technological context in the terms of the European civilization
discourse. Author reveals the critical state of the modern mankind and proposes her ways to solve the problem. Author proposes new methodological approach (axiological and technology) addressing the crisis
state of human problem.
З. В. ЦУПРЕНКО
ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА: СТАН ТА ШЛЯХИ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ
На початку ХХІ сторіччя людська цивілізація опинилася на межі самознищення. Якщо ще
два-три десятиліття тому ця загроза для більшості локальних людських спільнот видавалася чимось
надто віддаленим у часі, то сьогодні вона нависла над усією глобальною людською спільнотою.
Про це свідчать чисельні негативні наслідки панування людини в екосфері планети Земля, як вони
відомі з часів першої доповіді Римському клубу «Межі розвитку» (1972) – до останніх досліджень
цієї авторитетної міжнародної неурядової інституції «Фактор 5: перетворення економіки на основі
80-відсоткового підвищення продуктивності ресурсів» та «Блакитна економіка» (2009).
Проблема виживання є актуальною і для українського суспільства, яке, попри задекларовану
спрямованість на відродження нації, об’єктивно демонструє інволюційні тенденції у більшості важливих соціогуманітарних вимірах здійснюваних трансформацій, що були запроваджені радикальними реформами.
Яскравим свідченням тому є показники розвитку України в умовах глобальної фінансовоекономічної кризи. Якщо 2008 року за індикаторами сталого розвитку, що найвиразніше характеризують життєздатність суспільства і базуються, передусім, на таких важливих показниках, як безпека
та якість життя людей, Україна посідала 55 місце, то вже наступного – 2009 року – вона змістилася
на 69 місце, перемістившись з групи країн із середнім рівнем людського розвитку до групи країн із
низьким його рівнем. При цьому за рівнем якості життя людей ми втратили 7 позицій, змістившись
із 66 місця на 73 місце. Та найбільш вражають втрати України в питанні безпеки життя людей – 28
позицій (з 50 місця у 2008 р. на 78 у 2009 р.). Подібної негативної динаміки не демонструє жодна
інша країна (дані наводяться за [1]).
Звідси стає зрозумілим, що ефективність реформування українського суспільства необхідно
оцінювати не за тими чи іншими, переважно формальними, показниками, – такими, зокрема, як надання Україні статусу країни з ринковою економікою чи її членство в СОТ, – головним орієнтиром
радикальних соціальних реформ має бути, передусім, стан життєздатності суспільства.
Вочевидь, для уможливлення теоретичного обґрунтування такої стратегії необхідно знати, що
таке життєздатність суспільства в усіх її вимірах.
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У тлумачному словнику слово «життєздатність» як лексична одиниця має два трактування
стосовно живих організмів: біологічне – як здатність виживати, бути живим, – та соціальне – здатність існувати та розвиватися, бути пристосованим до життя [2, с. 484].
Вже з цього визначення змісту життєздатності постає питання щодо правомірності застосування цього поняття стосовно суспільства. Адже ключовими характеристиками життєздатності як
феномену логічно постають «життя» та «виживання». Чи можна говорити про життя та виживання
не організму, не біологічного виду, а соціуму – людської спільноти?
Однією з перших тематизує проблему життєздатності суспільства т. зв. організмічна парадигма у соціальній філософії. Вперше поняття «соціального організму», як відомо, вжив представник
«першого позитивізму» Герберт Спенсер, провівши своєрідну аналогію між суспільством та живим
організмом як найбільш досконалою з відомих людям систем, елементи якої знаходяться у гармонійній взаємодії.
Ідеї організмістів знайшли свій подальший розвиток, зокрема у роботах сучасного вітчизняного дослідника В.П. Беха, який запропонував концепцію соціального організму, складовими частинами якого є особистість та суспільство, котрі виникають, формуються та розвиваються в органічній єдності [3]. Концептуалізація соціуму як соціального організму дозволяє говорити про феномен життєздатності стосовно не лише біологічних істот чи людських індивідів, але й стосовно суспільства в цілому.
У якості наукового терміну поняття життєздатності (в оригіналі “viability”) по відношенню до
суспільства використовує представник радикального конструктивізму Ернст фон Глазерсфельд. «В
оригінальному значенні слово “viability” означає здатність пройти певний шлях, і щодо індивідуального розвитку вживається для характеристики життєздатності видів, індивідуумів…», – писав
німецький науковець [4, с. 58]. Тож життєздатність трактується ним як спроможність організму (в
т.ч. й соціального) в процесі своєї життєдіяльності адекватно реагувати на фактори навколишнього
середовища таким чином, щоб продовжити своє існування.
Впродовж останніх років дослідженням феномену життєздатності як такого займаються різні
спеціальнонаукові дисципліни – популяційна біологія, психологія, педагогіка, суспільствознавчі
науки. При цьому донедавна у науковому вжитку акцент у визначенні поняття «життєздатність»
робився переважно на його біологічному боці – як здатності до виживання та адекватного пристосування до еволюційних змін у навколишньому середовищі. Так, російський природознавець
В.М. Савченко за головний індикатор життєздатності організмів бере притаманний їм рівень плодовитості й продуктивності, гнучку пристосовуваність до еволюційних змін в умовах існування [5].
Втім, подібне визначення, хоча й може бути визнане задовільним стосовно біологічних видів,
котрі повністю підкорюються закономірностям «першої природи», видається обмеженим та недостатнім у випадку із людськими індивідами як родовими істотами – творцями «другої природи» –
та людськими спільнотами. Очевидно, що у питанні життєздатності людей як біологічних та водночас соціальних істот, що у своєму виживанні й еволюції дедалі більше виходять за межі суто природних закономірностей та можливостей, до уваги має братися не лише біологічний бік проблеми.
Наразі феномен життєздатності людських індивідів як характеристику особистості активно
досліджують представники російської школи психології та педагогіки. Зокрема, Є. Рильська [6, 7]
розглядає життєздатність як специфічну духовну здатність, що проявляється у збереженні та успішній реалізації життєвих (біологічних та соціальних) функцій особистості у складній для неї ситуації.
Інший російський вчений, фахівець у галузі філософії освіти та молодіжної політики,
І.М. Ільїнський життєздатність розглядає як прагнення вижити, не деградуючи в жорстких умовах
соціального та природного середовища, розвинутися та духовно піднятися, відтворити та виховати
потомство, не менш життєздатне в біологічному та соціальному планах [8]. В більш широкому соціокультурному плані вчений трактує життєздатність як здатність особистості (чи покоління) адекватно відповідати на нагальні запити суспільства в межах даного історичного етапу та брати на себе
відповідальність за його майбутнє.
Загалом до ключових аспектів життєздатності людських індивідів як біологічних та водночас
соціальних істот дослідники цього феномену відносять: спроможність найоптимальнішим чином
пристосовуватися до змін у біологічному та соціокультурному середовищі, забезпечуючи реалізацію своїх метавітальних функцій, при цьому виживаючи та розвиваючись, відтворюючи себе у поколіннях нащадків, не менш життєздатних як у біологічному, так і соціальному планах.
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Окремі дослідники виділяють подібні характеристики феномену життєздатності суспільства.
Арнольд Тойнбі, наприклад, показник життєздатність соціуму вбачає у його спроможності долати
«виклики історії» [9]. Схожої думки дотримується Т.І. Заславська, яка вбачає у готовності та здатності спільноти до активного саморозвитку та адекватної відповіді на чисельні виклики зовнішнього середовища найголовніший фактор життєздатності соціуму [10]. У здатності суспільства адекватно відповідати на реальні та потенційні загрози в умовах зростаючої складності зовнішніх та внутрішніх проблем, сприймати позитивні та креативні інновації на рівні вимог часу вбачають необхідні
передумови його життєздатності окремі вітчизняні дослідники, зокрема, М.Є. Горєлов [11]. Про
здатність до самозбереження та самовідтворення попри різноманітні негативні, а інколи й деструктивні зовнішні та внутрішні фактори як про суттєві характеристики життєздатності суспільства пише С.Я. Матвєєва [12].
Своєрідним узагальненням вищевикладених думок можна вважати визначення життєздатності суспільства, що міститься у «Соціокультурному словнику» О.С. Ахієзера. Згідно нього, життєздатність суспільства вимірюється ступенем та масштабами його здатності долати на відповідному
часовому етапі внутрішні та зовнішні проблеми, протиріччя, усувати небезпеки, відповідати на виклик історії, відтворювати себе [13, с. 166].
Як засвідчує еволюція видів та історія людських спільнот, далеко не кожний організм, вид чи
соціум виявляється спроможним адаптуватися до змін у біологічному та соціальному середовищі.
Отже, мають існувати певні передумови та чинники, які підвищують або ж, навпаки, – зменшують
життєздатність біологічних чи соціальних організмів.
Перший з цих факторів – внутрішня різноманітність, що забезпечує систему великою кількістю варіантів та альтернативних форм життєзабезпечення – відтак, дозволяє знаходити нестандартні
та адекватні відповіді на виклики середовища, що, зрештою, обумовлює високу життєздатність системи. Цю думку поділяє велика кількість дослідників феномену життєздатності окремих організмів
та систем (як біологічних, так і соціальних), зокрема, Л.С. Воробйова [14], Г.Г. Дилигенський,
В.О. Лекторський [15], Е.Я. Баталов [16].
Втім внутрішнє розмаїття стає фактором збереження життєздатності системи лише тоді, коли
між її компонентами існують міцні внутрішні зв’язки, – тобто за умов високого рівня її організованості, завдяки якій і забезпечується внутрішня цілісність системи та оптимальний вибір того або
іншого варіанту її пристосування до змін у середовищі. Подібну думку зустрічаємо у
В.Г. Афанасьєва [17].
Зі здатністю організму оптимальним чином пристосовуватися до змін у навколишньому середовищі як ознакою його життєздатності тісно пов'язаний наступний фактор – рух, зміни. Адже успішно адаптуватися до змін у навколишньому середовищі може лише те суспільство, що саме невпинно змінюється, рухається вперед. З цієї позиції стабільність, «закритість» постає як загроза
життєздатності та стійкості соціумів, адже заважає їм виробляти нові якості, які дозволяють їм адаптуватися до умов, що змінюються. Відповідно, зміни – навіть революційні – постають як фактори
збереження цієї якості. Таку думку поділяє цілий ряд дослідників, зокрема, Г.Г. Дилигенський [18],
О.М. Селезньов [19], Ауреліо Печчеї [20].
Говорячи про життєздатність суспільства, слід також брати до уваги той факт, що людський
соціум є сукупністю індивідів, об’єднаних єдиною культурою та мовою, спільними цілями виживання та самовідтворення. Тож існування суспільства як біологічного виду є неможливим без його
індивідуальних носіїв – індивідів, які зі своїми вітальними потребами та їх постійним зростанням,
їх можливостями, закладеними у суспільних зв’язках, і є основою для розвитку соціуму як системи.
Тож для забезпечення життєздатності та розвитку суспільства як системи вочевидь необхідним є
розвиток людини як індивіду, – тобто як, перш за все, родової істоти.
Звідси – сьогоденна вимога гуманізації буття, поширення гуманістичної свідомості як головного імперативу виживання людства, яку наразі активно пропагують такі дослідники, як
І.М. Борзенко, В.О. Кувакін, А.О. Кудішина, В.О. Дем’янов, М.Ф. Тарасенко, Г.І. Горак. Гуманізм, з
його цінностями свободи, зрілості, раціональності, зростання та актуалізації особистості, бачиться
їм як програма зміцнення життєздатності людських соціумів. При цьому ключова мета розвитку
соціуму (у тому числі й глобального) вбачається у забезпеченні життєздатності всіх та кожного. З
цієї позиції життєздатний соціум постає як спільнота свідомих, рефлексивних та критичних, вільних, відповідальних, творчо мислячих та діючих індивідів, що якомога повніше акумулюють у собі
справжні загальнолюдські цінності [21, 22, с. 9. 11, 69, 164].
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Втім існуючий цивілізаційний тип розвитку, який передбачає у якості передумови розвитку
одного соціального суб’єкту цілеспрямоване культивування нерозвиненості іншого суб’єкту, неспроможний забезпечити життєздатність всіх та кожного, – а отже і життєздатність усієї цивілізації,
що робить її неспроможною протистояти глобальним загрозам сьогодення. Навіть більше – самі ці
загрози є неминучим продуктом цивілізаційного способу мислення: порушення біологічного балансу, енергетичної безпеки, поширення глобальних хвороб, загострення соціальної нерівності, високий рівень дитячої смертності, глобальне потепління, певною мірою навіть природні лиха – все це
наслідки розвитку за рахунок Іншого – людини, класу, спільноти, регіону, країни, зрештою, – Природи. Вочевидь, подібні суб’єкт-об’єктні практики остаточно вичерпали свій соціорегенеративний
потенціал – як в межах окремо взятих спільнот, так і у загальнолюдському вимірі.
Сьогодні ключовим завданням для забезпечення життєздатності соціуму – як регіонального,
так і глобального – є зміна власне стратегії розвитку, головною метою якого має стати забезпечення
життєздатності кожного окремого індивіда. Саме на це мають бути спрямовані фінансові, технологічні, інтелектуальні та інші культурні ресурси суспільства.
Вивчення літератури з проблеми дозволяє сформулювати попереднє визначення змісту та
сутності феномена життєздатності суспільства як системної атрибутивної якості, що характеризує
його спроможність забезпечувати власне існування та розвиток в умовах зростаючих загроз, оптимальним чином пристосовуючись до несприятливих для нього змін у біологічному і соціальному
середовищі та постійно підтримуючи в собі у такий спосіб здатність до перманентного самовідтворення.
До факторів збереження життєздатності суспільства належать 1) розмаїття його складників як
сутнісна передумова 2) його внутрішньої цілісності та організованості за обов'язкової умови 3) його
постійного руху та розвитку, що робить соціум як соціальний організм більш гнучким і придатним
до змін та адаптацій.
Серед пріоритетних завдань, що їх має розв’язати соціум як специфічна форма спільного родового буття людей задля забезпечення власної життєздатності, – 1) забезпечення життєздатності
кожного свого члена, 2) гранична інтенсифікація антропокультурних складників антропогенеративних процесів та 3) позитивна гуманізація суспільного буття. Тобто, як бачимо, має йтися про зміну
орієнтирів розвитку людства.
Втім, щоб не допустити подальшого послаблення життєздатності як глобальної так і локальних людських спільнот, відповідні соціокультурні практики мають бути когнітивно обґрунтованими. Для цього необхідно з'ясувати можливості позитивного впливу на стан життєздатності як системної якості суспільного організму шляхом узагальнення позитивного досвіду такого роду та моделювання засобами соціально-філософської метатеоретичної рефлексії способів оптимізації процесів та механізмів самозбереження й самовідтворення суспільства.
Це й має стати предметом подальшого дослідження проблеми життєздатності людських спільнот.
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SUMMARY
The article discovers content and essence of the phenomenon of society’s viability, investigates the
factors affecting the level of its development, retention and reproduction of viability in modern human
communities – including the Ukrainian one, - as their attributive system quality.

Е. А. АНДРЕЄВ
СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИТОКИ МУЗИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ
Факт об’єднання в XX ст. філософської рефлексії з формами художнього досвіду основоположник концептуалізму Джозеф Кошут інтерпретує як «кінець філософії та початок мистецтва».
Сьогодні через мистецтво людина шукає нові форми своєї самореалізації та самоіснування, через
музичне світовідчуття вона шукає себе, свій зміст і стиль існування та результувати своє
існування.
Масова культура, яка сьогодні є домінуючою в культурній сфері суспільства, створюється
переважно для цілей споживання. Це культура, яка позбавлена внутрішнього джерела розвитку та
функціонує на основі соціального замовлення. Тому суб’єкт, що намагається надати змістовності
своєму існуванню за допомогою музичного мистецтва, не може задовольнити цю потребу за
допомогою масової культури та вимушений шукати такі форми буття музики, які б дали йому змогу
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самореалізації. Такими новими формами буття музичного мистецтва сьогодні виступають музичні
субкультури.
Аналіз музичної субкультури набуває світоглядної актуальності, яка диктується необхідністю
вироблення адекватної політики стосовно музичної субкультури і врахування її як чинника
сучасного розвитку суспільства.
Об'єктом дослідження даної статті є мисленнєві моделі музичної субкультури.
Предметом дослідження виступають соціокультурні витоки музичної субкультури.
Суб’єктивні інтереси окремо взятої людини не завжди співпадають з потребами соціуму, а
іноді навіть вступають у протиріччя. І це неповне співпадання та протиріччя окреслює межі
корисності культури. Бо культура завжди приносить людину в жертву соціуму, постулює обмеження індивідуальних потреб на благо колективних. Культуру можна визначити ще й як систему обмеження людської індвідуальності в інтересах колективного співжиття. Культура – це набір
соціальних конвенцій, що «розчинюють» індивіда в суспільстві, вимагають від людини, щоб вона
була «як усі» й у своїй поведінці та самореалізації підкорялася суспільним правилам. Рівень
культурності людини в істотній мірі втілюється в рівні його соціалізованості. Найбільш культурна
людина – це людина суспільна, що дотримує всі умовності, які символізують суспільне благо. А
тих, хто нагадує нам про те, що багато з цих умовностей вже давно застаріли, втратили практичну
функціональність, соціальну актуальність і нічого не символізують, крім власного глибокого
історичного коріння, прийнято відносити до культурних маргіналів.
Екстравагантний индивідуал, що демонстративно не дотримує умовності, персоніфікує собою
явну некультурність, зневагу суспільним благом. Культура – це набір умовностей, дотримуючись
яких людина демонструє свою соціальну лояльність; бути культурним – значить бути лояльним до
суспільної думки, підкоряти себе її установкам, не замислюючись з приводу їх доцільності [1].
Культура – це наш «внутрішній міліціонер», що стежить за соціальною впорядкованістю
нашої поведінки. Але, не будемо забувати, що всякий порядок породжує й порушників цього порядку. Тому що не всім такий порядок подобається. В основі антисоціальності лежить прагнення
окремих індивідів до подолання діючих соціальних і культурних обмежень людини в її діях щодо
задоволення своїх побажань (вертаємося до Фрейда). Тому що не всі індивідуальні побажання
збігаються із суспільними інтересами. Це, звичайно, не виправдовує порушників, але показує культурний генезис будь-яких порушень. Антисоціальність – це таке ж дитя культури, як і позитивна
соціальність. Кожного Авеля неминуче супроводжує і Каїн. Це діалектика.
В суспільстві, що вступило у постіндустріальну стадію розвитку, домінуючою формою
культури стала масова культура. За своєю сутністю вона є специфічним різновидом духовного
виробництва, що орієнтоване на «середнього» споживальника та на можливість широкого
тиражування оригінального продукту заради комерційного успіху.
Перебуваючи в імперії балаканини, примітивної музики, царині техніки, які транслюють
потік артефактів, позбавлених співвіднесеності зі світом як цілісністю, людина виявляється в
порожнечі й самітності, тому що втрачає живі зв'язки із собою, Іншим, Богом. Нездатність індивіда
чути поклик буття компенсується в масовій культурі гіпертрофованою візуальністю [2]. Кажучи
про мистецтво в цілому, Питирим Сорокін в середині XX століття відмічав таку тенденцію: «Як
комерційний товар для розваг, мистецтво все частіше контролюється торговельними дільцями,
комерційними інтересами і віяннями моди. Подібна ситуація творить з комерційних діячів вищих
цінителів краси, змушує художників підкорятися їх вимогам, що нав'язуються на додаток через
рекламу і інші засоби масової інформації» [3].
Масова музика в сучасному її розумінні виходить на авансцену у 1950-1960-ті роки. Феномен
масової музики вже тоді вийшов за межі власне музичної культури, став формувати моду, стиль,
сценічний дизайн, образ мислення й поведінки. З середини ХХ століття і дотепер масова музика
де факто стає чи не „найголовнішим з мистецтв”. Вона є невід’ємною частиною, власне атрибутом
культури останніх часів [4].
Відмітними особливостями масової культури є: орієнтація на смаки і потреби «середньої
людини», виключно висока гнучкість, здатність трансформувати артефакти, створені в рамках
інших культур і перетворювати їх на предмети масового споживання; комерційний характер;
використання кліше при створенні її артефактів, а також зв'язок із засобами масової комунікації як
головним каналом поширення і споживання цінностей масової культури.
В умовах розвитку масової культури відбувається трансформація уявлень про особу як
суб'єкта культури. Система засобів масової комунікації створює основу для об'єктивування особи, її
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уніфікації і, як наслідок, появи масової людини. Головною особливістю масової людини є те, що
вона представляє дійсність через віддзеркалення її в ЗМІ. В результаті масова культура фрагментує
особу, лишаючи її цілісності і звужує її обмеженим набором стереотипних проявів [5].
Людина, не навчена мислити самостійно, користується словом, текстами, обмежуючи спектр
значень заданими трансльованими сенсами. Так людина, йдучи на поводу засобів масової
комунікації, створює зручний для себе світ, в якому замість дійсних почуттів і думок підставлені
підмінні утворення, внаслідок чого вона починає жити у фантомному світі псевдодумок,
псевдопочуттів, псевдодій. Так з'являється сіра більшість, що сліпо вірить в одну-єдину, спеціально
трансльовану для неї істину. Із цього приводу Умберто Еко іронічно висловлювався: «Диявол – це
зарозумілість духу. Це вірування без посмішки. Це істина, що ніколи не ставиться під сумнів».
Масова культура, орієнтуючись в основному на технічні способи виробництва, на
технологічні та інформаційні аспекти життя людей, відриває суспільство від природи, значною
мірою ігнорує (або навіть руйнує) культурні традиції. Використовуючи засоби масової комунікації,
масова культура знижує планку будь-якої ідеї, будь-якої проблеми, будь-якого явища до рівня масового споживача, тим самим позбавляючи і людину, і дійсність їх істинного рівня і значення.
Проте, в умовах масової культури процес самореалізації особи припускає не лише пристосування до нової культурної реальності, але і формування у неї внутрішніх зусиль, націлених на саморозвиток. У зв'язку з цим виробляється система адаптаційних механізмів, тобто способів
організації, норм діяльності, які стимулюють розвиток людини, передусім, як суб'єкта культури. До
адаптаційних механізмів можна віднести захисні реакції особи в умовах поширення зразків масової
культури.
Одним з наслідків наявності таких адаптаційних механізмів є поява різного роду субкультур.
Умови життя у великому місті створюють передумови для об'єднання людей в різноманітні групи,
рухи, що є об'єднуючим чинником, формують колективну свідомість в цих групах, колективну
відповідальність і загальні поняття про соціально-культурні цінності. Морально-естетичні чинники,
сприяючі відособленню прихільників субкультури від суспільства, проявляються в низькому
морально-естетичному рівні сучасного суспільства, руйнуванні цінностей, в першу чергу духовних,
падінні моральних устоїв. Музична субкультура як похідне від основного в змістовності залежить
від загального поняття субкультури. В свою чергу, субкультура є видовим поняттям, похідним від
родового «культура» і означає культурну спільність з деякими особливими рисами та ознаками,
виділеними з тієї чи іншої культури. Власне ж культура розуміється як щось ціле, утримуючи в собі
множину субкультур. При цьому було б невірним уявляти субкультури якимись механічними
складниками культури. Вони в реальності перехрещуються, зливаються, незначно розмежовуються
або ж різко відрізняються за деякими параметрами аж до протистояння основному масиву
культури, будучи його альтернативою.
Наряду з масовою культурою, різноманіття субкультур є однією з головних характеристик
культурного простору сучасного суспільства. Багатоманітність субкультур вказує на гетерогенність
культурного простору, його неоднорідність та неоднозначність. Субкультурний поділ є
об’єктивним станом сучасного суспільства. При намаганні емпіричного осмислення культури вчені
звертаються до поняття субкультури як до більш конкретнішого. Виділення поняття «субкультура»
має важливе методологічне значення. Передусім воно підкреслює внутрішню диференційованість
культури. У ньому відбивається і необхідність, і потреба в культурному розмежуванні та
самовизначенні людей як членів певно окреслених соціальних груп. Логічним підгрунтям
виникнення поняття «субкультура» є те, що культура – концентрований, організований досвід
діяльності конкретно-історичної, соціальної, етнічної спільноти людей в обмеженому часом і
місцем розміщення просторі, об’єднаних спільними інтересами, потребами, цінностями,
установками, стереотипами.
У 1950 році американський соціолог Дэвід Райзмен у своїх дослідженнях вивів поняття
субкультури як групи людей, що навмисно обирають стиль і цінності, що воліються меншостями.
Більш ретельний аналіз явища й поняття субкультури здійснив Дік Хэбдидж у своїй книзі
«Субкультура: значення стилю». На його думку, субкультури залучають людей зі схожими
смаками, яких не задовольняють загальноприйняті стандарти й цінності. Англійський соціолог
М. Брейк відмічав, що субкультури як «системи значень, способів вираження або життєвих стилів»
розвивалися соціальними групами, що знаходилися в підпорядкованому положенні, «у відповідь на
домінуючі системи значень: субкультура відбиває спроби таких груп вирішити структурні
протиріччя, що виникли в ширшому соціальному контексті». Сьогодні в соціології та культурології
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під субкультурою розуміється частина культури суспільства, що відрізняється від домінуючої
культури, а також соціальні групи носіїв цієї культури. Субкультура може відрізнятися від
домінуючої культури власною системою цінностей, мовою, манерою поведінки, одягом та іншими
аспектами.
Кожне співтовариство створює свою субкультуру, яка не заперечує загальнолюдської
культури, але в той же час має свої специфічні відмінності, пов'язані з особливостями
життєдіяльності тих або інших співтовариств.
Субкультура може розглядатися, як багате джерело інновацій і відкриттів у мистецтві, моді,
формах дозвілля; як варіант примітивної масової культури; як форма творчої активності людей, що
не знаходять прийняття і підтримки з боку офіційної культури; як джерело небезпеки для
соціального і духовного здоров'я людей.
Для представників субкультури слоганом до дії є фраза «Життя коротке. Лови момент». Залежно від суб'єктивних чинників представників тієї або іншої субкультури, або чинників, властивих
безпосередньо самій субкультурі, цей слоган може мати два протилежні сенси. Сприйнятий в одному з варіантів, цей девіз може спонукати до такої дії, сенс якої – гуляти цілими днями, кожного разу
з різними людьми, буянити, пити та вести хуліганський спосіб життя; до таких субкультур
відносяться сучасна кримінальна субкультура, деякі з музичних та багато інших. Той же самий
девіз, якщо його розуміти в іншому варіанті, спонукає до дії усвідомлювати світ, розуміти його, не
шкодити йому, в деяких випадках – перетворювати світ в кращу сторону (не будемо забувати, що
для різних субкультур перетворення світу носить досить суб'єктивний характер. Іноді в основі субкультури, спрямованої на поліпшення світу, можуть лежати антисоціальні мотиви. Є, наприклад,
субкультура «black metal», яка ставить перед собою завдання викорінювання християнства і в цьому вбачає свій позитивний борг перед людством). Можна вважати це своєрідним протестом, або ж
особливістю. Наприклад, нікчемну долю відсотка населення землі насправді хвилює проблема
довкілля. Тому варто відмітити, що серед представників різних субкультур досить широко поширено вегетаріанство.
Сприйняття наведеного вище слогану в першому варианті здебільшого властиве індивідам, не
здатним до самостійної рефлексії. Музичні субкультури, побудовані за таким принципом,
відрізняються від масової культури тільки своєю музичною складовою, в іншому ж в них задіяні ті
самі кліше, на яких заснована масова культура. Така музична субкультура не може представляти
альтернативи масовій культурі в якості виду культури, що наповнює сенсом людське життя.
Треба також відмітити, що не лише різні субкультури можуть нести в собі позитивні або
негативні сенси. Одна і та ж субкультура може тлумачитися різними її представниками неоднаково.
Наприклад, музика в стилі «heavy-metal» характеризується, крім усього іншого, глибокими
філософськими текстами, які в більшості своїй торкаються релігійних, культурних та інших
аспектів життя і транслюють конструктивні сенси. В той же час, представником цієї субкультури
може бути будь-хто, кому подобається «важке» звучання цієї музики. Не вдаючись до подробиць
текстів, можна ігнорувати сенси, які несе ця музика, і в той час залишатися представником цієї субкультури. Конструктивні сенси, що містяться в музиці, у такому разі виявляються незадіяними, і
рефлексії не відбувається. Це дає можливість істотної відмінності у світоглядних основах, і як
наслідок – в поведінці різних представників однієї і тієї ж субкультури.
Нині одним з істотних диференціюючих і інтегруючих чинників формоутворення
субкультури є музичні вподобання, що чинять вплив на формування об' єднань прихильників тих
або інших виконавців. Вочевидь, що музика займає важливе місце в житті людей, часто стаючи не
лише способом, але і сенсом життя. Музичні вподобання, якщо розглядати їх ширше як невід'ємну
частину естетичних, світоглядних, життєво-стильових переваг і установок, – грають вирішальну
роль у формуванні духовного вигляду людей, зумовлюють соціальні взаємодії в суспільстві.
Музика не лише визначає напрям і характер художніх потреб індивіда, але і стає значущим
символічним початком міжособистісного спілкування, сприяючи становленню групових стосунків
(музичних субкультур). У групі конкретизуються загальні музичні погляди, набуваючи ціннісного
значення, відносно їх закладаються стійкі моделі поведінки – складається певний культурний стиль.
Музика, виступаючи ідентифікатором різних соціальних груп, здатна конструювати певний
життєвий стиль, який багато в чому залежить від якісного відбору тих або інших музичних переваг.
Очевидним фактом є те, що саме музика має бути основою музичної субкультури. Але
нерідко субкультури, що мають серед своїх атрибутів музику, помилково приймаються за музичні.
Є багато субкультур, в яких музика не відіграє визначної ролі, і є всього лише атрибутом.
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Наприклад, субкультура скін-хедів іноді вноситься в ряди музичних субкультур, але чи є
відповідною така характеристика? Для скін-хедів є характерним атрибутом музика в стилі «Oi», але
чи є музика визначною рисою, яка об’єднує людей навколо даної субкультури? Очевидно що ні.
Для представників цієї субкультури музика є атрибутом, який не є необхідною умовою для вступу в
субкультуру. Якщо скін-хед не віддає перевагу цьому стилю музики, або ж не любить слухати
музику взагалі – це не є підставою для вилучення його із субкультури.
Натомість, субкультура «металістів» визначається саме через музику. Металіст – це
обов’язково прихильник важкої музики, і на відміну від скін-хеда, не можна бути прихильником
цієї субкультури, не маючи ніякого відношення до музики означеного стилю.
Є й такі субкультури, в яких музичний компонент стає рівноправним з деякими поглядами
політичного, соціального або інших типів – як, наприклад, «панки». В цій субкультурі музика та
ідея анархізму мають однакове значення. Визначною рисою прихильника панк-субкультури є
приверженість до анархізму, але від звичайного анархіста, що виступає за знищення всякої
державної влади, панк відрізняється саме своїми музичними уподобаннями, які і роблять панксубкультуру саме субкультурою, а не течією політичної філософії. З іншого боку, рокер, що є
прихильником рок-музики взагалі, і в тому числі панк-року, не може мати безпосереднього
відношення до панк-субкультури, якщо окрім музики не буде в своїй політичній свідомості
віддавати перевагу анархізму.
В цій статті головна увага приділяється тим музичним субкультурам, що знаходяться у
відношенні перетину з поняттям молодіжної субкультури. В багатьох джерелах ці два різновиди
субкультур виступають як синоніми. Але варто зазначити, що як музичні субкультури не
охоплюють всіх молодіжних, так і навпаки – є такі музичні субкультури, що не входять до рамок
молодіжних. Серед таких найбільш визначною сьогодні є субкультура класичної музики.
Враховуючи сьогоднішнє розповсюдження масової культури, класична музика набуває рис
субкультури, бо вона не тільки стає осторонь від пануючих тенденцій музичної культурної сфери, а
іноді навіть активно протистоїть іншим музичним субкультурам, тим самим стаючи в один ряд із
ними. І ця субкультура не має в собі ніяких вікових рамок: вона скоріше відмежовується як елітна,
ніж як вікова. Класична музика на сьогоднішній день є здебільшого музикою для професійних
музикантів та представників інтеллігенції, незважаючи на вікові особливості.
Музична субкультура є специфічною формою творчості, оскільки усяке виникнення немислиме без категорії одиничного. Творчість у цьому сенсі є перетворення одиничного в загальне,
діалектичне (або – містичне) ототожнення одиничного й загального. Насправді, нове завжди спочатку виявляє себе як одне-єдине, яке потім «тиражується», «розмножується» [6]. Музична
субкультура стає своєрідним осередком, в якому знаходиться новий жанр музики після того як він
виник єдиним зразком та до того як він увійшов до культурного фонду (або не увійшов, залишився
у стані субкультури чи взагалі зник).
Успіх людини творчої безпосередньо пов'язаний з тим, наскільки породжені нею
інформаційні сутності, описи світу сполучаються із сподіваннями і очікуваннями споживачів.
В умовах масової музичної культури створюються твори мистецтва, для опису яких в XX
столітті виник спеціальний термін – «шлягер»: музичний твір (зазвичай пісня), що набуває на
короткий час виняткової популярності – нерідко завдяки пануючій моді, а не художнім якостям.
Короткочасність, обов'язкова прихильність до моди – біч сучасної творчої людини, яка хоче бути
затребуваною. Відомий американський вчений Арнольд Глазгоу так відзивався про шлягер:
«шлягер – це пісня, яка дозволяє вам думати, що і ви вмієте співати». Це висловлювання
якнайкраще демонструє рамки, в яких доводиться працювати творчим людям, орієнтованим на
масового слухача. Музичні твори, які неможливо заспівати хором під час застілля, або такі що не
мають стандартного ритму для того, щоб під них було легко танцювати, сьогодні залишаються не
затребуваними масовим споживачем.
Тому люди, що прагнуть до вільної творчості, вимушені вибирати інший шлях – не
прогинатися під ті або інші віяння моди, а створювати власну субкультуру. Створення музичної
субкультури на сьогодні є мало не єдиною можливістю для творчої людини захистити свої твори
від того, щоб вони «канули в Лєту» вслід за нинішнім суспільством в його нинішньому стані. Бути
прихильником музичної субкультури – означає мати можливість доторкнутися до мистецтва, яке не
приречене на зникнення з черговою зміною моди.
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SUMMARY
The question of conflict between a culture and personality, problem of existence of modern man in
the conditions of distribution of mass culture is examined. The concept of musical subculture opens up, her
existential meaningfulness, sociocultural sources and intercommunication, is grounded with youth
subculture. The problem of work is illuminated within the framework of mass culture.
С. М. ГРЕБІНЬ
ФЕНОМЕН ДИТИНСТВА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ВИМІРІ ЯЗИЧНИЦТВА
Зростаючий інтерес до феномену дитинства у сучасному світі свідчить про те, що дане явище
набуває істотного статусу, на відміну від тривалого формування стосунків до підростаючого
покоління впродовж всього історичного розвитку.
У історії філософської думки виявлені певні етапи становлення і формування поняття «дитинство». В них ясно просліджуються багаточисельні станові, класові, регіональні, сімейні та інші
варіації [1].
Дитинство як певний період розвитку людини, вікові соціально-психологічні особливості дитини та її положення в суспільстві обумовлені загальноісторичними чинниками: суспільним устроєм і рівнем розвитку культури. Тому дане питання, на наш погляд, необхідно переосмислити з точки зору cоціокультурного підходу.
У традиційнім розумінні терміна «дитинство» превалює погляд на дитинство як на етап дорослішання, росту людини. Внаслідок цього прослідковується якась однобічність у розгляді даного
явища: дитинство намагаються поставити в тимчасові рамки, визначити його межі, тобто звузити.
Так, наприклад, у словниках указують прийняту диференціацію життєвого шляху людини в нашій
культурі, а також вік настання повноліття. Це породжує автоматичне накладення на представників
даної вікової групи певних обов'язків, функцій у суспільстві, незалежно від «готовності» до виходу
й існування в соціумі. У таких описах дитинство здобуває статичність [2].
«Дитинство» – це не тільки певний етап становлення особистості (загальноприйнятий погляд
у літературі), але і явище, що виходить за «вікові» рамки. Йому властива рухливість, інтенція як
уперед, так і назад, межі між двома світами (дорослих і дітей) умовні, нестійкі, мають характер, що
розсіюється [2].
Дитинство стало «цікавим» для мислителів минулих століть, як тільки воно стало
зв'язуватися із проблемою майбутнього. У міру власного становлення й розвитку, людина вийшла
на той рівень культури як «дорослість», коли Дитинство починає розглядатися на рівні партнерства.
Дитина – це вже Інша, але не така, яка не має права на існування. Так було не завжди. Еволюція самого Дитинства накладала відбиток на філософські погляди [2].
Роздуми про сенс дитинства, його суть, статус в суспільстві містяться ще в творах античних
авторів – Сократа, Платона та Арістотеля.
У науковій літературі представлені дослідження в області історії, педагогіки, психології дитинства, в яких зосереджені, головним чином, спогади про нього. Про сім'ю, виховання, дитинство і
прояви «дитячості», як характеристику духовного світу дорослої людини, писали багато учених
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минулих років. Зріле покоління впродовж довгого часу оцінювало дитинство на підставі «дорослих» уявлень про нього [1].
У рамках нашої статті розглянемо феномен дитинства у історико-філософському контексті у
межах часового простору до введення християнства.
У цей час засобом задоволення духовних потреб людей було язичництво, у засаді якого
лежало обожнення сил природи та поклоніння духам предків.
Взагалі всі визначні події в природі та житті людини й суспільства відзначались певними
обрядами. Обряди та ритуали тісно стикалися з магічними заходами, котрі мали забезпечити сім’ї
та окремій людині щастя, багатство та плодючість, захистити її від злих сил. В них поєднувались
раціональний досвід і релігійно-магічні вірування [3].
Традиційна трудова обрядовість була тісно пов’язана з календарним циклом
сільськогосподарських робіт. Обряди неодмінно супроводжували початок оранки, сівби, вигін
худоби на пасовище, закінчення жнив тощо. Ці традиції та обряди були справжньою школою для
підростаючого покоління. У процесі виконання ритуальних дій дитина здобувала перші трудові
навички [3].
Взаємозв’язок свят і праці має традиції, що сягають доісторичних часів.
Отже, життя дітей чи не з перших днів було включене у життя дорослих, які намагались передати їм свої навички виживання: використання знарядь праці, добування їжі, захисту від ворогів і
хижаків, взаємодії з іншими людьми. Виховання і навчання були невід'ємною частиною буденного
життя і не розглядалися як підготовка до майбутнього [3].
В архаїчній культурі відбувалося як би накладення «Дитинства» на світ дорослих, світ
дорослих і світ дітей – це два світи, які існують в одному, по обидва боки «дорослості» [2].
Готовність людини до сходження на більш високий рівень існування, важливий етап, межа, яка
сприяє переходу індивіда з дитячого в доросле співтовариство, важливий критерій «дорослості»,
вихід за рамки «Дитячості» дорослого індивіда в архаїчних суспільствах – це ініціація.
Ініціація (від латинського initio) – починати, присвячувати, входити в культові таїнства.
Initiatio – «здійснення якихось таїнств, містерій» [4, с. 543], перехід в інший стан. Первісний тип
архаїчної присвяти – «колективні обряди» [5, с. 25], що символізують перехід від одного віку до
іншого. Перехід дитини в доросле співтовариство через обряд ініціації, як правило, пов'язаний з
досягненням полової зрілості серед хлопчиків. В організації обряду присвяти обов'язковими є
наступні умови: відділення, ізоляція неофіта від його матері, його «минулого» оточення,
одноплемінників; «перенесення» його на попередньо обрану «священну» територію, як правило,
ліс; проведення спеціальних «операцій», обрядів знаками, що стають згодом, посвяченням
(обрізання, видалення передніх зубів, інші тілесні каліцтва) [6, с. 30]. Відділення від матері –
необхідна умова в обрядах присвяти. Мати символізує минуле життя, життя в неповноцінному
стані. Насильницький (як правило) акт відриву від матері, зроблений представниками «дорослої»
частини племені, свідчить про остаточний розрив з колишнім світом дитинства, і, насамперед, з
дитинством як станом неповноцінності, неправоздатності, наївності, безвідповідальності, неуцтва,
дитячої асексуальності, станом незнання [5, с. 37].
Так, наприклад, відбувається в австралійськім племені Курнаи. Чоловіки грубо відбирають
хлопчиків у жінок, при цьому підкидають у повітря перших, що символізує присвяту дітей
небесному божеству. Хлопчиків несуть у хащу лісу на «священну» територію. Зміна землі –
обов'язковий елемент присвяти, що символізує вихід з світу профанного й занурення в сакральне на
священній території. Для непосвячених, як дорослих, так і дітей, застосовується практика так
званого вторинного занурення неофітів у дитинство, як стану безпорадності, слабкості. Діти нарівні
з іншими кандидатами, які ще не пройшли присвяти, лягають на землю, наслідуючи позу ембріона,
їх накривають листям або покривалами, що символізує утробу. При цьому вони поринають у стан,
еквівалентний стану зародка в утробі, втрачаючи всі свої колишні навички: мову, рух, тобто
володіння кінцівками, уміння жувати, харчуватися. Відбувається символічне повернення «назад, до
джерел». У новій утробі вони заново починають «розвиватися», рости, їхнє харчування й ріст
контролюється присвяченими, уже набувшими статус «дорослих» – чоловіками. Як дітей, так і
дорослих «дітей» в обрядах присвяти ввергають у нову екзистенцію. Стан, через який проходять
неофіти під час ініціації – релігійний страх, жах. Їх піддають різним випробуванням: темрявою,
тілесними впливами, попередженням, що вони будуть убиті якоюсь божественною силою.
Уважалося, що колишній світ, у якім вони жили, був недосконалим, а перехід до світу іншого
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можливий лише через символічну смерть у первісному виді, що необхідно для відродження в іншій
якості, що дає можливість бути причетним до священного, таємницям племені [5, с. 40].
Сценаріїв присвят безліч. Іноді «діти» засинають, а прокинувшись ранком, з першими
променями сонця стають, а точніше переходять у статус присвячених. Присвята може тривати від
декількох днів до декількох років. Функція перебування на священній території – народження
заново, «дорослішання», поступовий вихід зі стану дитинства – незнання, немічності, шляхом
поступового входження в культуру, у таємниці племені. Неофітів знайомлять із легендами, міфами
племені, навчають мистецтву лікування, іншим релігійним таїнствам. Говорячи сучасною мовою,
неофіти проходять період підготовки, навчання, освоєння релігійних знань, культури племені для
повноцінного існування в релігійнім житті племені, крізь різного роду випробування, очищення [2].
Після обрядів присвячених повертають у плем'я, але вже в статусі «дорослих» членів
суспільства. Із цього моменту вони беруть участь у житті тільки чоловіків, для інших членів
племені, як і для матерів, вони вважаються померлими [2]. Так відбувається зміна форми
екзистенціального існування.
У філософії античних авторів знайшли своє відбиття погляди на дітей, а також на дорослих як
дітей, характерні для Прадавньої Греції. Філософія Платона й Аристотеля висвітлює основні норми
права, прийняті в сучасну їм епоху стосовно дітей, тобто до неправоздатних членів суспільства
(раби, жінки, діти).
Права мали тільки громадяни грецького поліса, вільнонароджені. Інші були неправоздатними,
перебували в статусі дітей. Владу, як писав Аристотель, формують вільні й рівні. Платон і
Аристотель висунули питання суспільного устрою на перший план. Однак погляди Платона й
Аристотеля на проблему властного й суспільного відрізняються.
Відносини в античнім суспільстві базувалися на патріархальних принципах. У Платона
батьком усіх речей, батьком Всесвіту виступає Деміург. Він стає носієм чоловічого початку, на
який повинно бути зорієнтовано все, створене ним. В «Тимеї» ідея виступає в ролі батька, рід
почуттєвих ідей – це потомство, абстрактний простір, який уподібнюється матері: «воно вічно, не
приймає руйнування, дарує обитель усьому, що народжується. Речі, причетні ідеям, як діти
багатству батька» [7].
На думку Платона, індивідуальне повинно розчинятися в суспільному. Як він пише в
«Державі», діти й дружини повинні бути загальними. Нехай діти не знають, хто їхні батьки, а
батьки не знають своїх дітей [8, 457d].
У сферу суспільного входить також проблема відтворення потомства, яке повинне з'являтися
для держави, причому в строго встановлений для цього вік дітородіння [8, 460 е]: у жінок – з 20 до
40 років, поява дітей у чоловіків – до 50 років.
У Платонівському світі немає місця для сфери приватного, воно вилучається. Навіть ігри
дітей повинні відповідати закону, щоб з дитинства формувати законослухняних громадян. Родина
неприйнятна, вона є дроблення загального.
Аристотель, на відміну від Платона, розділяє сферу індивідуального й суспільного, і щодо
цього більш прогресивний. Він уважав, що дітей спочатку необхідно підготувати, тобто соціалізувати. Виступав проти платонівської спільності дружин і дітей, тому що в цьому випадку діти будуть зневажатися батьками, а батьки дітьми, що більш пасує хліборобам (рабам), ніж вільним.
Дітей він уважав громадянами недосконалими, тому необхідні закони, щоб з дитинства привчати їх
до державного порядку [9].
У цьому аспекті думка Аристотеля збігається з думкою Платона. У сферу виховання він
включає всі вікові групи суспільства, і вказує, що виховання повинне бути загальним, не
приватним. Цікаво, що вже в текстах Платона й Аристотеля є присутнім розподіл на віки життя. У
дитинстві на перший план Аристотель висуває турботу про тіло й легкі вправи, в отроцтві –
загартування дітей у військовій справі. Щоб стати повноцінним громадянином, по Аристотелю,
дитина повинна пройти весь шлях виховання.
У правовому аспекті дитина розуміється як невід'ємна частина пана, батька, вона не є
суб'єктом права, на неї не поширюється правосуддя, поки вона не ввійде у вік дорослих чоловіків.
Дитина в цьому аспекті тотожна батькові. Аристотель уточнює, що собі шкодити ніхто не
збирається. Сімейне право існує для жінок, але не для дітей. Аристотель диференціює сферу
індивідуального й суспільного, перша все-таки підкорюється другий і повинна відповідати їй [2].
Статус дитини в Римськім суспільстві визначався статусом його батьків, а саме, чи є вони
громадянами Рима. У період правління Костянтина батько міг продати немовля, або обміняти.

176

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ВІСНИК НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ

2011

Тільки під час правління Юстиніана стали виникати перші форми батьківського права. Він
призупинив продаж дітей, з'явилися перші обмеження в знищенні дітей. По новому положенню,
членами родини вважалися всі хлопчики, і первородні дівчатка. Інші діти могли бути відкинуті.
Влада батька на дитину була тотальною, довічною. Син у римській родині не міг стати de jure,
тобто повнолітнім, правоздатним. Він міг володіти тільки своїм видобутком[2].
Отже, ідея «Дитинства», яка належала філософам періоду язичництва, представлена в аспекті
несамостійності, залежності від дорослих людей. Феномен «Дитинства» як предмет філософського
аналізу або не зачіпався, або розглядався мимохідь. Увага філософів традиційно була більш
сфальцьована на двох аспектах: виховання й права.
Відношення до дитини, яке склалося у той період, виявляє незрілість, у якій перебувала людина. Проективні й поворотні реакції, що існували у відносинах до дитини, свідчать про незрілість
дорослих, яка проявлялася на у відношенні до свого потомства.
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SUMMARY
There are the certain stages of formation of the concept of «childhood» in the history of
philosophical idea. Numerous class, regional, domestic and other representations are clear traced in them.
In the modern world the phenomena of childhood swiftly acquires new qualities because of high
dynamic of social development, informative changes and achievements.
Research of the phenomenon of childhood in a historical and philosophical, socialand cultural
contexts, beginning from paganism, allows to form a content of this concept on the modern stage.
А. Е. ЛОМЫКИН
ГОСУДАРСТВО В ПОСТКРИЗИСНОМ ФОРМАТЕ:
ПРОБЛЕМА ФУНКЦИЙ
Мировой финансово-экономический кризис актуализировал внимание к проблеме функций и
предназначения государства. Некоторые аспекты заявленной темы исследованы в научных
поисках А.В. Макаревича [3], К.С. Тимошина [5], М.В. Беспалого [2] и ряда других ученых. Целью
написания статья является выяснения содержания основных функций государства, и в частности,
экономической, в посткризисном формате, отражение дискуссий по этой проблеме в философскоправовой, экономической литературе и современной политической практике.
Социальное предназначение государства, реализуемое через его функции, всегда находилось
в фокусе социально-философской мысли. Интересным в этом плане является суждение Платона о
том, что государство – это совместное поселение людей, где на основе разделения труда легче
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удовлетворять потребности людей [4, 369] и замечание Аристотеля о том, что основными задачами
государства являются недопущение сосредоточения власти и капитала (богатства) в одних руках, а
также удержание рабов в повиновении [1]. Если в последнем суждении термин «рабы» заменить
словом «граждане» или, с учетом миграции, словом «население», то актуальности вышеприведенное суждение не утратит.
Как известно, функции государства – это основные направления его деятельности в той или
иной сфере – экономической, политической, социальной или духовной. Функции государства складываются объективно, под воздействием многих причин, главными из которых являются особенности социально-политического и экономического развития общества. От выполнения государством
своих функций зависит целостность общества и его развитие. Особенно важным является осознание государством и его структурами назревших противоречий и потребностей социума и последующая социально-эффективная организация общественного производства благ и услуг, чтобы в
наибольшей мере удовлетворить интересы всех граждан( в идеале), большинство или определенную часть общества. Функции государства меняются на разных этапах развития общества. Одной
из важнейших функций государства является экономическая. Она выражается в разработке и координации государством стратегических направлений развития экономики страны в наиболее оптимальном режиме. Это достигается через выработку и обеспечение программ экономического развития государства, сбор налогов, формирование государственного бюджета и контроль за его расходованием, непосредственное руководство государственным сектором экономики. Современное государство нацелено на создание социально ориентированной рыночной экономики, учитывающей и
согласующей интересы предпринимателей и наемных рабочих, производителей и потребителей товаров и услуг. Это отражается в законодательство о труде, защите прав потребителей, юридических
лицах. В идеале государство в рыночной экономике не допускает монополизации, поощряет конкуренцию, осуществляет лицензирование производства товаров и услуг, контролирует экспортные и
импортные операции. Эффективное выполнение государством экономической функции ведет к
реализации производной от нее социальной функции, призванной обеспечить свободное развитие
личности и социальную защищенность всех членов общества. Это предполагает выделение необходимых средств: на здравоохранение, образование, культуру, строительство жилья, четкую работу
транспорта и связи; льготным категориям населения; для иной помощи в целях достижения достойного уровня жизни граждан. Государство благодаря эффективной экономике разрабатывает и реализует программы по обеспечению занятости населения и сокращению безработицы, регулирует
размеры заработной платы, проявляет заботу о детях, нетрудоспособных и других малообеспеченных категориях населения.
Экономическое благополучие страны помогает выполнению многих задач и политической
функции государства, а именно: поддержание государством политической стабильности и
безопасности; обеспечении участия населения в политической жизни общества посредством
организации выборов, референдумов, плебисцитов; регулировании деятельности партий,
общественных объединений; охране правопорядка, прав, свобод и законных интересов граждан.
Растущая экономика страны способствует плодотворному международному сотрудничеству,
обороне, участию в становлении мирового порядка, в решение глобальных задач человечества.
Экономическая функция имеет регулятивную и охранительную составные. Регулятивная
сторона состоит в установлении в обществе правил экономической деятельности социальных
субъектов и наделении экономических агентов определенными (в законодательстве) правами,
свободами, обязанностями, в предоставлении им льгот за социально желательные действия.
Охранительная функция связана с защитой экономических прав и свобод личности, общества и
государства.
Отметим, что идет чередование основных этапов эволюции теоретических представлений о
функциях государства в экономике – периоды усиления рыночного конкурентного механизма
чередуются с периодами государственного регулирования экономики. В соответствии с этим на
авансцену экономической политики выходили то концепции, проповедовавшие усиление роли
государства в экономических процессах (кейнсианство, институционализм и др.), то концепции,
делающие ставку на рыночные силы, предпринимательство и на сокращение экономических
функций государства (монетаризм, экономика предложения, неолиберализм и др.). После мирового
финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов в дискуссии об экономической функции
государства усилилось влияние концепций об активной роли государства в регулировании
рыночных отношений.
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Новый порядок жизни, который начал складываться под воздействием кризисных явлений,
«провалы глобализации» и необходимость усиления экономической роли государства в
современных условиях заставляют и теоретиков и практиков акцентировать внимание на необходимости разработки нового механизма государственного экономического регулирования. Можно
констатировать, что до возникновения в 2008 году мирового финансово-экономического кризиса
происходила абсолютизация рынка и свободной конкуренции, отрицание роли национального
государства как эффективного регулятора экономики. По мнению сторонников либерального
подхода к глобализации, в современных условиях роль национальных государств должна
ослабевать, но в то же время должна возрастать роль отдельных субъектов, в частности,
транснациональных корпораций (ТНК) в регулировании не только мирохозяйственных процессов,
но и процессов на уровне отдельных национальных хозяйств. Многие исследователи указывают на
ошибочность таких представлений [3]. По их мнению в настоящее время глобальные компании
вряд ли могут справиться с решением наиболее общих и наиболее значимых задач. Это
обусловлено тем, что функциональный сектор деятельности ТНК существенно уже, чем это
необходимо для управления мировым сообществом. И, хотя глобальные компании являются
неотъемлемым элементом современной экономики, но мировые экономические потрясения и
глобализация все еще остается процессами, выходящими далеко за рамки интересов и компетенции
только глобальных компаний.
Следует отметить, что протекание кризисных процессов в мировой экономике происходит в
условиях сохранения национальных государственных образований. Он обусловливает выработку и
установление единых норм и правил экономического поведения, и в этих условиях многие
традиционные рычаги макроэкономического регулирования, такие как импортные барьеры и
экспортные субсидии, курс национальной валюты и ставка рефинансирования центрального банка
уже не работают в полной мере. Отметим также, что отдельные экономические процессы, особенно
в валютно-кредитной сфере, приобрели глобальный характер и не поддаются регулирующим
усилиям отдельных государств. В условиях конкуренции за приток иностранных капиталов,
государство уже не может в полной мере использовать и такие рычаги как налогообложение,
трудовое законодательство, социальную политику. Однако это не означает, что экономическая
функция государства должна перейти к надгосударственным структурам. Сильное государство в
условиях глобализации необходимо не только для сохранения нации и национальной культуры, но
и для поддержки национального капитала, для поддержки национального производителя в его
конкурентной борьбе при разделе мирового дохода [3].
Сама по себе рыночная экономика не решает также вопросов трансформации общества.
Рынки сами по себе, в лучшем случае, могут решать вопросы повышения эффективности
распределения ресурсов и увеличения предложения капитала. Но как бы не осуществлялась эта
задача – при помощи централизованного планирования или неограниченной рыночной свободы, ее
решение само по себе еще не означает, что общество развивается и движется по пути прогресса.
Ответственность за трансформацию любого национального хозяйства может взять на себя, в
основном, только национальное государство. Эту ответственность нельзя возложить на
международные финансовые институты, хотя их роль также важна. Отметим, что некоторые
супердержавы, например США, активно воздействуют на необходимый им вектор экономического
развития в регионах их национальных интересов ( Ирак, Афганистан).
Сохранение национальных государств и системы государственного регулирования экономики
сегодня необходимо не только для того, чтобы обеспечить нормальное, прогрессивное развитие,
сохранить национально-экономические системы, национально-территориальные образования со
своей культурой, традициями и обычаями, но и для того, чтобы эффективно противодействовать
тем негативным тенденциям, которые несет с собой глобализация (финансовые кризисы,
региональная и отраслевая безработицы, нарастающие долги стран, разрушение системы
социальной защиты и т.п.).
Если предпринимательские частные структуры создают фрагменты социальной
инфраструктуры, в основном, ее производственную и сервисную составляющие, то именно
государство создает большую часть социальной инфраструктуры, в том числе и
институциональной, такой, как правоохранительная, судебная системы, без которых эффективная
работа рыночного механизма невозможна. Государство регулирует финансовый сектор,
обеспечивая работу рынков капиталов в соответствии с их назначением. Оно создает систему
социального страхования и содействует развитию технологий. Заметим также, что регулирование
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монополистических тенденций в настоящее время не под силу ни одной наднациональной
организации, поэтому, скорее всего, эту функцию будут продолжать выполнять национальные
государства.
В посткризисный период обнаружилось, что при наличии внешних экономических угроз
(мировые кризисы) одной из важнейших функций государства становится выявление глубины их
«поражающего» воздействия, их денежное измерение и принятие решений, компенсирующих
несовершенство рыночного механизма. Полностью на рынки нельзя положиться и при
производстве общественных благ. Поэтому обеспечение населения хотя бы жизненно
необходимыми товарами берет на себя государство. Следует также иметь в виду, что в некоторых
областях общественного производства рынки вообще отсутствуют и без определенной финансовой
поддержки, например, образование, искусство и т.д. полноценно функционировать не смогут.
Рынок сам по себе не склонен финансировать инвестиции в человеческий капитал. Кроме того,
мировые экономические кризисы ведут к сбою рыночного саморегулирования, так как возникают и
лопаются спекулятивные финансовые «пузыри» и поэтому государству приходится играть важную
роль в обеспечении экономической стабильности.
В современных условиях, когда национальные экономики становятся все более открытыми
под воздействием процессов глобализации, на смену концепциям «социального государства» и
«государства всеобщего благосостояния» в большинстве стран приходит концепция «эффективного
государства» в качестве одного из теоретических представлений об экономической роли
государства в условиях открытой экономики. В соответствии с этой концепцией по-новому
представляется роль государства в экономике. С одной стороны, не отрицается необходимость
выполнения государством своих базовых функций – защита прав собственности, предоставление
общественных благ, помощь обездоленным, управление в кризисных ситуациях и т. п. Однако при
этом отмечалось следующее.
Во-первых, даже, несмотря на то, что государство продолжает играть главную роль в
обеспечении предоставления элементарных благ – образования, здравоохранения, инфраструктуры,
оно не должно быть единственным поставщиком этих благ и услуг. Государство должно опираться
на сильные стороны рынка, а также на структуры гражданского общества. Такой вывод делается на
том основании, что расходы государства на предоставление общественных благ часто приносят
непропорциональную выгоду богатым, тогда как бедным достается лишь небольшая доля. Так, если
правительство не справляется с предоставлением лечебных услуг, то граждане будут вынуждены
получать эти услуги за деньги. Причем, платить придется как богатым, так и бедным. При этом,
естественно, в большей степени проиграют бедные. То же самое касается и образования, когда
высшее образование получает избыточное финансирование по сравнению с начальным и средним
образованием. А поскольку высшее образование получают в основном богатые слои населения,
происходит перераспределение бюджетных средств в их пользу, когда в большей степени страдает
бедное население.
Во-вторых, в области защиты уязвимых слоев населения, государство должно проводить
более четкое разграничение между страхованием и помощью. Помощь должна оказываться только
самым уязвимым категориям граждан, в то время как в роли страхователя в системе обязательного
социального страхования должны выступать не только государство и хозяйствующие субъекты, но
и граждане тоже. Причинами такой ситуации стали следующие: старение населения, которое самым
негативным образом отражалось на состоянии пенсионной системы, поскольку было связано с
увеличением количества неработающего населения по сравнению с работающим; лоббирование
государственными чиновниками пенсии, размер которой существенно превышал размер их взносов
на социальное страхование.
В рамках политики «эффективного государства» иным образом рассматривается также роль
государства в осуществлении промышленной политики. Считается, что поскольку в большинстве
стран рынки являются развитыми, частный сектор самостоятельно способен управлять сложными
крупномасштабными проектами. Государство при этом может осуществлять лишь экспертизу
инвестиционных проектов, подготовленных частным сектором.
Политика «эффективного государства» предполагает также усиление открытости экономики,
т.е. либерализацию торговли и рынков капитала. Сторонники идеологии «эффективного
государства» считают, что благодаря открытому рынку расширяется доступ граждан и компаний к
товарам, оборудованию, технологиям и финансированию. Налаживание торговых связей с
международной экономикой также способствует выравниванию внутренних цен в соответствии с
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конъюнктурой мирового рынка. Это ведет к тому, что эти цены начинают отражать истинную
стоимость, определяемую дефицитностью товаров и услуг.
Итак, можно констатировать изменение экономической функции государства в
посткризисный период, переход к политике «эффективного государства» является закономерным
результатом осмысления причин и последствий мирового финансово-экономического кризиса 20082009 годов.. Государство и рынок в диалектическом единстве выступают основными регуляторами
мировых экономических процессов. Посткризисный период характеризуется усилением
регуляторных функций государства в экономике. Государство может способствовать развитию
экономики: – за счет обеспечения институциональной инфраструктуры ( прав собственности,
законности и правопорядка, а также норм, которые поощряют эффективное долгосрочное
инвестирование); – путем обеспечения достойного уровня образования, здравоохранения,
социальной инфрастуктуры, защиты окружающей среды, необходимых для экономической
деятельности; – путем формирования макро- и микроэкономической среды, в рамках которой
формируются стимулы для эффективной экономической деятельности.
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SUMMARY
The article examines the problem of implementation of the economic function of the state in postcrisis period, explores the concept of «effective state».
І. В. РОТАРЕВА
ТРАДИЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ
ПРОБЛЕМИ СОЦІЄТАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ
Для того, щоб простежити традиції соціально-філософського осмислення проблеми соцієтального капіталу людського розвитку необхідно з’ясувати концептуальні аспекти феномену, що вивчається.
Так, системна цілісність спільнот та суспільства знаходилась у центрі уваги Т. Парсонса, який
досліджував феномен «соцієтальної спільноти» [13, 62]. В цій концепції важливим є її
аксіологічний характер, тобто основою формування і функціонування єдиної системи є цінності,
нормативні зразки, як умови існування соцієтальної спільноти.
Соціально-психологічний підхід впроваджує О.А. Донченко, яка визначає поняття «соцієтальне» у інтерпретативній моделі феномену соцієтальної психіки [8, 34]. В даному дослідженні поняття «соцієтальне» виступає в якості характеристики суспільства як цілісності.
Психокультурний аспект «соцієтального» розвиває у своєму аналізі Л.Ю. Логунова, яка до
колективного рівня соціальної пам’яті відносить соцієтальний рівень (людство, цивілізація) [20]. В
цій концепції «соцієтальне» розкривається як здатність до об’єднання людства на основі створення
єдиного образу світу у свідомості людей.
Вирішення проблеми соцієтального як того, що об’єднує людство, надає О.Ф. Русакова у
комунікативній концепції. Дослідник розглядає соцієтальний капітал як характеристику
комунікативного простору [21]. У соцієтальному капіталі акцентується увага на цілісному і
синтезному характері у поєднанні та об’єднанні раніше розрізнених речей та понять в якісно нове
ціле, або сукупність. О.Ф. Русакова визначає телеологічну орієнтацію соцієтального капіталу у
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«благі» довіри, взаєморозумінні, вільного та мирного погодження претензій і вимог, тобто того, що
є корисним для людини, і здатне задовольнити людські потреби.
Таким чином, можна виділити концептуальні аспекти феномену, що досліджується. Ми встановили, що соцієтальний капітал є ресурсом цілісності суспільних відносин в життєдіяльності суспільства. Він є духовно збагаченим ресурсом цілісності суспільних відносин життєдіяльності суспільства. Соцієтальний капітал виступає діяльністю суспільства з самовідтворення, самонакопичення,
конвертації ресурсного потенціалу як загальної мети.
Звідси, соцієтальний капітал – це духовно збагачений ресурс відтворення та формування цілісності суспільних відносин, який має здатність до самовідтворення, самонакопичення, конвертації з
іншими ресурсами та здійснення у життєдіяльності суспільства.
Визначивши основні концептуальні складові соцієтального капіталу простежимо як змінювалися уявлення про соцієтальне на різних етапах історичного розвитку.
У давньоіндійській філософії уявлення про духовно збагачений ресурс цілісності суспільних
відносин представлені в Упанішадах та Рігведе.
В Упанішадах систему цінностей тогочасного суспільства складали такі значущі смисли, елементи як подвижництво, подаяння, чесність, ненасилля, правдивість, жертвоприношення, учнівство. Упанішади вчать говорити правду, поважати нащадків, бути відповідальним перед Богами, батьками, вчителями [2, 89-90].
Акцент Упанішад, який традиційно і зараз впливає на індійську філософію, робиться на цілісність життя людини як мікрокосму, суспільства – мезокосму та всесвіту – макрокосму.
Таким чином, формування елементів системи давньоіндійського суспільства обумовлено міфологічним світоглядом його громадян. Дотримання такої системи цінностей спрямовано на міфологічну гармонію людина-суспільство-всесвіт, а несприйняття такого життя каралося волею богів,
або воздаянням – кармою. Всі елементи системи цінностей давньоіндійського суспільства є духовно
збагаченими компонентами суспільного розвитку у поведінці окремих членів суспільства. Їх сповідування і визнання об’єднує зазвичай освічених людей, свідомістю яких керує не тільки страх, а і
знання про закони розвитку і функціонування природи і суспільства.
В збірках ведичних гімнів Рігведе давньоіндійські поети і мудреці – ріші, зауважують: «Істинно розбігаються думки і бажання людей. Тесляр бажає поломки, лікар – хвороби, брахман – вижати сік соми (священного напою)…До багатства йдемо ми різними шляхами…». Відповідно ведичним гімнам: «нехай щедрий дасть тому, який потребує. Хто їсть один-один несе втрату» [2, 72-73].
У Рігведе присутні смисли визначення загальної мудрості у особливих спеціалізаціях, професійних шляхах людей – у концепції «шляху».
Таким чином, скупість в суспільних відносинах приводить до внутрішньої злоби та замкнутості, безперервно провокує страх втрати та гнів на можливих конкурентів та заздрісників, що руйнує
цілісність соціальних утворень.
В Древньому Китаї актуальними були питання щодо рівня духовного збагачення і його впливу на рівень розвинутості і моральності суспільних відносин.
На думку Конфуція, «благородний муж думає про Шлях, а не про їжу. …турбується про
Шлях і не турбується про бідність».
На нашу думку, «Шлях» є втіленням моральної поведінки і заснованого на моралі соціального порядку. «Шлях» є втіленням цілісності, закономірності, таїнства життя, є всесвітнім принципом
творіння, який відображає постійний рух, вічну дію, неповторність існування в його змінах і проявах.
В античній філософії проблема соцієтальності, як цілісності виникає передусім у формі питання про цілісність світу та його єдність, але світ обмежений античною культурою – ойкуменою,
за межами якої існує варварський світ.
Платон стояв на позиції пріоритету цілого над частинами. В діалогах Платона, Сократ і Протарх розмислюють над досконалою долею блага. Через його досконалість люди прагнуть заволодіти
ним різними шляхами. Філософи приходять до висновку, що «отримати благо можна склавши такі
три ідеї як краса, соразмірність та істина в єдине ціле». Така суміш вже є благом [2, 380].
Як доречно вказує дослідник античної філософії П. Адо, що системність давньогрецької філософії пов’язана з визначенням філософії як способу життя, тому цей етап можна визначити як
протрептичний.
П. Адо описує протрептичне світосприйняття древніх греків, і показує, що «філософія представляє собою для древніх не систему, але спосіб життя, життєвий вибір, досвід пережитого…»
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[1, 9]. Протрептичною метою є «перевершити часткового і пристрасного себе – це передусім усвідомити нашу приналежність до людської спільноти. …греки першими осмислили єдність людської
спільноти, включаючи рабів, і першими оголосили себе «громадянами світу»…» [1, 14, 16].
Протрепничне світосприйняття як компонент міфологічного світогляду древніх греків може
говорити про те, що ідея цілісності це плід народної уяви представлений в наївно-ліцетворній формі. На нашу думку, саме народний характер виникнення і формування ідеї цілісності сприяв швидкому її розповсюдженню і появі явища «громадянина світу». Але, можливо, для греків ідея громадянина світу означала привілегійоване, і, навіть, месіанське положення представників даної нації у
світі, яка здатна об’єднати людство, залишаючи за собою право домінування.
Ми вважаємо, що пріоритет цілого над частинами може бути лише у винесенні пропозицій
щодо векторів діяльності частин, сприянні і координуванні їх діяльності. Є припущення, що основою соцієтальності за Платоном є досягнення всезагального блага, накопичення якого не можливе
без врахування тогочасної системи цінностей суспільства.
Філософи-атомісти представляють субстанційний підхід дослідження соцієтального, і вважають атом частиною цілого. Об’єднання атомів в єдине ціле призводить до виникнення заново якостей речей. При цьому сума частин і ціле не є тотожніми поняттями.
З субстанційного підходу бере початок органістична концепція соцієтального в античній філософії.
Сократ зауважував, що «багатство та знаменитість не приносять ніякої гідності». Гідність виражає уявлення про цінність будь-якої людини як моральної особистості, означає особливе моральне ставлення людини до самої себе і ставлення до неї в рамках суспільних відносин.
Діоген досліджував ціннісну основу суспільних відносин, і вважав, що «цінність є, по-перше,
властиве кожному благу сприяння узгодженного життя; по-друге, певна користь, яка сприяє життю,
узгодженому з природою, приносить і багатство і здоров’я; по-третє, мінова ціна товару, яка визначається досвідченим оцінщиком» [15, 67].
Дійсно, система цінностей суспільства узгоджує суспільні відносини, але це не означає визнання цінностей як того, що визначає життєві позиції людей, є важливим для них. В даному випадку система цінностей уявляється як набір правил і законів, яких потрібно дотримуватися.
З цього підходу бере свій початок традиція критичної аксіології у дослідженні суспільних
відносин.
Арістотель розрізняє такі поняття як сума частин і ціле. В сумі частин, або «цілекупності»,
положення частини не створює відмінності. Там же де виникають такі відмінності, має місце ціле.
Взаємна підлеглість частин в цілому обумовлена ентилехією.
Отже, на думку Арістотеля, частини і ціле пов’язує не цілісність, а підлеглість, яка визначена
ентилехією, тобто Богом.
Арістотель пише: «…Суспільні відносини, які мають справу із обміном, підтримуються саме
цим видом справедливості – воздаянням рівним, яка має на увазі пропорційність, а не рівність, бо
суспільство тримається тим, що кожному воздається пропорційно його діяльності... Якщо пропорцію не дотримано, то обмін не можливий, не можливі і суспільні відносини…» [2, 462-464].
Теологічного підхіду щодо соцієтальності як єдності у вірі в Бога дотримується А. Аврелій, і
вважає, що «для того, щоб рід людський об’єднати не тільки природною схожістю, але і зв’язати у
відповідну єдність світу у відомому сенсі вузами кровного споріднення, воля бога була створити
людей від однієї людини [3, 602]. Відповідно мислителю, «нечестивий живе для благочестивого і
грішник – для праведника, щоб через порівняння із нечестивим і грішником людина благочестива і
праведна могла підноситися, поки досягне кінця свого».
На нашу думку, Святий Августін осмислює єдність обраних. Мова йдеться про природну єдність і причастя, як кровну єдність віруючих в Бога та церкву людей.
Н. Кузанський вважав, що «людська природа – така природа, яка розміщена над всіма творіннями бога і лише трохи нижче ангелів. Вона заключає в собі розумову і чуттєву природу і стягує в
собі весь Всесвіт…» [3, 69].
Таким чином, спостерігаємо перехід від церковної теології до світської. Уявлення про Всесвіт
в даній конценції свідчать про розробку Кузанським натурфілософського підходу у дослідженні
цілісності суспільних відносин.
Людська природа може і дійсно така, про яку розмислює філософ. Але описана природність
передбачає відповідальність, постійне вдосконалення, освідченність у багатьох сферах знання. То-
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му це своєрідний ідеал призначення та існування людини. Гармонія «розумового і чуттєвого», як
раціонального та духовного це шлях до соцієтальності, суспільної всеєдності.
Л. Валла, прийшов до висновку, що «…головна умова великого блага в тому, щоб не мати
нещастя, небезпек, турбувань, труднощів, прагнучи до того, щоб подобатися всім, що є джерелом
всіх насолод. …жити серед ненависті подібно до смерті» [3, 79-80].
У даній гедоністичній концепції акцентується увага на тому, що ненависть призводить до
біологічної і духовної смерті, є перешкодою на шляху формування соцієтальності і розвитку людства вцілому. Важливу роль у продоланні перешкод відіграє праця. На шляху формування єдності
людства, існування страху, труднощів, небезпек, нещасть є не тільки природнім, а ще більше згуртовує людей у подоланні таких неприємностей через суспільну працю.
Ж.-Ж. Руссо, розмірковуючи над проблемами розвитку людства, одну з них бачив в «існуванні нерівності, прогрес якої забезпечує здатність людей до самовдосконалення. Вдосконалення людського роду призвело до виникнення законів і права власності, встановлення магістратури, до зміни
правомірної влади в засновану на свавіллі» [3, 560-567].
Суспільна єдність пов’язана з розвитком людства як правових відносин заради справедливості, центр соцієтальності є державоцентризм у відносинах людина-людство. Має продовження аксеологічний підхід із зміщенням до нормативно-правового, номотетичного підходу.
З точки зору І.Канта, відносини частини і цілого тісно пов’язані із поняттям мети. На думку
Канта, лише інтуїтивний розум може мати уявлення про ціле, яке не пов’язане з метою. На думку
Канта, «найбільша проблема для людського роду, вирішити яку його пробуджує природа, – досягнення всезагального правового громадянського суспільства» [10, 12-13].
З нашої точки зору, громадянське суспільство не досягається індивідуально, а лише спільнотою. Таку спільноту можна розглядати як утворену на добровільних засадах. При такому устрої
справедливість є найвищою чеснотою, що утримує мужність, поміркованість і мудрість в повній
рівновазі і гармонії, що забезпечує правове громадянське суспільство.
Г.В.Ф. Гегель розрізняє відносини частини і цілого як безпосередності і поверхні від категорії
цілісності (тотальності) – конкретної тотожності, яке досягає завершеності шляхом самовизначення
на основі внутрішньої цілі. Цілісність для Гегеля – справжня, органічна єдність, яка характеризує
сферу духу і в найбільшій мірі властива філософії [7, 78].
Отже, Гегель розглядає окремо відносини частини і цілого та категорію цілісності. Ми вважаємо, що відносини частини і цілого та категорію цілісності необхідно розглядати як причину і наслідок. Тому що, відповідно даній концепції, відносини частини і цілого можуть існувати на основі
єдиної внутрішньої, духовно обумовленої цілі, що призводить до формування цілісності таких відносин.
Таким чином, ідеалістичне розуміння питання цілісності характеризується незводимістю цілого до суми частин, причому в якості дійсно цілісних розглядалися лише продукти духовної діяльності, а матеріальні відносини трактувалися як механістичні цілі, мертві агрегати, які лише визнають сферу духа, але не визначають її.
Традицію правової держави як детермінанти прогресивного розвитку продовжує В.Ф. Шеллінг, який вважав, що «поняття історія включає в себе поняття безмежного прогресу» … і,
«…здатність людського роду до безмежного вдосконалення». Вчений розмірковує над критерієм
прогресу: «перші замислюються над прогресом в області моралі, інші – про прогрес науки і техніки,
який, однак, з історичної точки зору є скоріше регресом, або прогресом антиісторичним за своїм
характером». На думку мислителя таким критерієм може бути «постійне наближення до реалізації
правового устрою» [16, 455–456]
Дійсно, правова держава забезпечує відповідальність перед законом в однаковій мірі всіх
державних органів і громадян. Але, на нашу думку, індивідуальне та суспільне вдосконалення неможливе без прогресу в області моралі, науки і техніки. Тому, що мораль охоплює моральні погляди і почуття, життєві орієнтації та принципи, цілі та мотиви вчинків і відносин. Наука дозволяє
отримати об’єктивні і обгрунтовані знання про природу і суспільство, встановити причиннонаслідкові зв’язки, спрогнозувати перспективи розвитку. Техніка позбавляє від виконання одноманітної роботи, залишаючи більше часу для творчих занять.
Продовжуючи ідею прогресу, І.Г. Фіхте писав про те, що «мета земного життя людського роду – вільне влаштування усіх своїх відносин. Таке влаштування відбувається через свободу» [14,
57].
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Виходячи з цього, особливістю суспільних відносин є встановлення соціальних зв’язків між
людьми, або їх спільнотами. Зв’язок передбачає відносини спільності, об’єднання, погодження.
Свобода при цьому забезпечує можливість вибору варіанту взаємодії і реалізацію плинності подій,
є шляхом до знання, розуміння, вміння.
Ш.Фурьє зауважував: «головна причина всіх нещасть роздробленість виробництва і непогоджена праця, яка не співпадає з намірами богів. Необхідно вивчати закони природи, а не диктувати
їх». Тому мислитель пропонував створити «сільськогосподарську асоціацію» [7, 368–372].
Отже, на основі знання законів функціонування природи і застосування праці можна створити
сільськогосподарську асоціацію, яка виступаючи некомерційним, добровільним об’єднанням передбачає здійснення певного виду діяльності, визначеного членами даної організації, представлення
та захист загальних інтересів, юридичну самостійність, членство, відповідальність.
На думку А. Шопенгауера, «фізичні істини можуть мати багато зовнішнього значення, але їм
не вистачає внутрішнього. Це є перевагою розумових і моральних істин, які мають за предмет вищі
сходинки об’єктивації волі; перші ж займаються нижчими» [17, 82-83].
Таким чином, через об’єктивацію волі здійснюється здатність і вмінням вибору мети діяльності і внутрішніх зусиль, які необхідні для її здійснення. Це не емоційна і не фізична діяльність, і навіть, іноді, несвідома, а діяльність, яка відображає принципи моралі і норми особистості, вказує на
ціннісні характеристики мети обраної дії.
Р.Оуен, вважав, що «людина стає більш могутнішою, в позитивному і негативному сенсі цього слова, коли вона об’єднується із товаришами і створює суспільство. … Об’єднання індивідуальних інтересів може забезпечити велику перевагу, вищість людського роду над іншими людськими
створіннями». Тому необхідно створити «асоціацію всіх класів, всіх націй для створення нового
морального порядку» [7, 382–393].
Дійсно, асоціацію можна розглядати як об’єднання для досягнення загальної мети, сполучення, з’єднання чого-небудь в одне ціле. Таким чином, створення асоціації обумовлює встановлення
морального порядку, який представляє собою систему відносин, які склалися у суспільстві між людьми, правила взаємної поведінки, спільного життя, що обумовлено законом, звичаями, традиціями,
моральними нормами.
Протилежною до прогресивного підходу розвитку суспільства як лінійного процесу була цивілізаційна концепція, яка запропонувала циклічний характер розвитку.
Так, М.Я. Данілевський, переконаний, що «цивілізаційний процес розвитку народів заключається саме в поступовій відмові від випадковості і обмеженості національного для того, щоб вступити в область сутнісності і всезагальності – загальнолюдського». Дослідник підтримує ідею панславізму, як потребу в політичному об’єднанні держав в яких живуть слов’янські народи, на основі
етнічної, культурної і мовної спільності [19].
Таким чином, Данілевський, розбудовуючи ідею політичного об’єднання на основі етнічної,
культурної і мовної спільності слов’янських народів, не враховує того факту, що на території держав, які готові до політичного об’єднання, можуть проживати люди неслов’янського походження. І
взагалі ідея цілісності передбачає єдність всіх сфер суспільного життя.
Важливе значення для подальшого розвитку теорії соцієтального капіталу є концепції загальної справи М.Ф. Фьодорова.
М.Ф. Фьодоров зазначає: «…поки людство не досягло воскресіння, воно складає єдиний рід
тільки в уяві, в думках, які є невизначеними …Треба шукати братерство, а все інше саме собою додається…». «Воскресіння, як акт який здійснюється, об’єднує не тільки всі релігії, всі сповідування,
але об’єднує в одній дії, у всезагальній родинній прабатьківській любові як віруючих, так і тих, хто
вагається, вчених і невчених…» [23].
Отже, в концепції «загальної справи» Фьодорова, яка сповнена фантастичних та утопічних
ідей, містицизмом, натуралізмом та наївністю, закладені ідеї єдності, взаємозв’язку минулого, теперішнього і майбутнього, ідеї всезагального братерства та родинності людей, спадковості поколінь,
яких пов’язує загальна справа, віра в безмежні можливості людського розуму та безсмертя людства,
бережливе ставлення і регулювання сил природи, моральна відповідальність тощо. Це знайшло своє
втілення в ідеї трансгуманізму, відповідно до якої людина не є останньою ланкою еволюції і може
вдосконалюватися до безмежності.
Органістична теорія мала свій розвиток у роботах В.І. Вернадського, який розміркував про те,
що «не один живий організм на Землі не знаходиться у вільному стані, а кожен з них є елементом
матеріально-енергетичної структури біосфери». Вчений вважав, що «все людство, разом взяте,
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представляє жалюгідну масу речовини планети. Могутність його пов’язана не з його матерією, а з
його мозком, з його розумом і спрямованою цим розумом його працею» [6, 503–512].
На наш погляд, розумна людина сприймає інформацію, мислить, навчається, володіє бажаннями і емоціями, робить вільний вибір та демонструє доцільну поведінку в суспільних відносинах.
Її ж матеріальність визначає об’єктивну реальність, яка відображається відчуттями людини, існуючи незалежно, а отже, об’єктивно, від неї.
М.О. Бердяєв зауважує, що «влада колективу – тотальна влада соціальної повсякденності над
людиною. Духовна влада і духовні цінності стоять вище ніж соціальне життя і його цінності. Соціальні проблеми можна вирішити лише на основі духовного відродження». Але з іншого боку
М.О. Бердяєв переконаний у діяльнісному, суб’єктивному характері людини: «боротися проти експлуатації і насилля за підвищення якості свого життя ізольована особистість безсила, вона може
вести цю боротьбу лише об’єднуючись із іншими особистостями, лише соціально, і в цьому виправдання робочого руху» [4, 230–239, 242].
Дійсно, можна погодитися, що влада колектива може призвести до тотального заглиблення
людини в повсякденність. Але це стосується стихійно сформованих колективів, які не мають, або не
поважають історію свого створення, традиції, систему цінностей, норм та правил. Наявність цих
концептуальних складових соцієтальності у будь-якому об’єднанні сприяють його духовному відродженню і духовному відродженню його членів.
Особливе значення для соцієтального капіталу має концепція К. Ясперса, який визначив існування єдиної логіки розвитку моделі «Світової історії».
К. Ясперс, розмислював про «вісь світової історії», такий стан де «для всіх народів були б
знайдені загальні рамки розуміння їх історичного значення». «Спочатку вісьовий час обмежений в
просторовому відношенні, але історично він стає всеохоплюючим». У такій ситуації «людина усвідомлює буття в цілому», відбувається «одухотворення» кожного і суспільства в цілому. «Те, що
досягається окремою людиною, не означає, що стає загальним надбанням. Однак те, чим стає одинична людина, не прямим чином, але змінює всіх людей. Людство вцілому здійснює стрибок» [18,
32-50].
Всезагальне здійснюється у розвитку людини як одиничного, особливе значення результату
діяльності якої стає загальним для людства і в розвитку історії людства визначає часово-просторові
характеристики цього процесу.
Таким чином, вісьовий час є період в історії людства під час якого на зміну міфологічної свідомості прийшло раціональне, філософське, яке сформувало сучасний тип людини. Всі вчення вісьового часу відрізняються раціоналізмом і прагненням людини до переосмислення норм, звичаїв і
традицій, які існували до цього часу.
А. Тойнбі дотримується тенденції «створення загальної культурної форми через реінтеграцію
культурних елементів, які раніше були розділені». Він розглядає природу і процеси розпаду цивілізацій, звертаючи увагу на групи, які утворюються в результаті руйнування даних соціальних систем. Дослідник вивчає явище трайбалізму, як прихильність локальним, частіше за все етнічним цінностям на противагу загальнолюдським. Проявляєтьтся трайбалізм у заступництві однодумців в
державному апараті, у злитті політичної і міжпоколінної боротьби тощо [22].
Цивілізаційна логіка розвитку людства обґрунтована у концепції як послідовна зміна та боротьба цивілізацій, які мають свої надломи, в результаті яких формується універсальна держава та
вселенська церква, їх протистояння одна одній. Лише поява лідерів, які відстоюють суспільні цінності, призводить до дійсних відповідей на виклики цивілізації.
Х. Ортега-і-Гассет розглядає феномен життєвої дезорієнтації: «система цінностей, яка організовувала людську діяльність ще які – небуть тридцять років назад втратила свою актуальність, привабливість, імперативність. Західна людина захворіла яскраво вираженою дезорієнтацією, не знаючи більше за якими зірками жити» [12, 202–206].
Така ситуація є важким випробуванням для людської спільноти, бо система цінностей представляє собою сукупністю матеріальних та ідеальних явищ, які мають велике значення для членів
спільноти, заради яких вони діють, витрачають сили, заради яких проходять свій життєвий шлях.
Тобто втрачається сенс існування спільноти взагалі. Система цінностей обумовлює формування
цілісності спільноти. Цілісність спільноти є духовним утворенням, більш стійким ніж юридичне
існування спільноти, як соціального явища. Після руйнування спільноти залишаються носії системи
цінностей, які сприяють духовному відродженню спільноти.
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М.М. Моісєєв замислюється над питанням: «чи зможе Людство подолати свій егоїзм, свою
агресивність, все те, що йому дісталося у спадок від мисливців на мамонтів, для того щоб … забезпечити своє існування на планеті протягом майбутніх тисячоліть» [11, 267].
На нашу думку, крім не цивілізованих методів досягнення мети, які ми, на думку дослідника
наслідуємо у наших пращурів, не можна забувати про згуртованість у досягненні загальної цілі, яку
демонструють «мисливці на мамонтів». Звичайно, залишається вірогідність того, що основою згуртованості є егоїстичні бажання. Це обумовлено ще не сформованою системою цінностей, відсутностю комплексу морально-етичних норм, уявлень про духовність, як складової релігійної свідомості.
Такі характеристики є основою соборності як комплексу морально – етичних норм всередині суспільства, який характеризує координаційно-організований стан суспільства, як цілісної, або холістичної системи.
Таким чином, можна виділити такі традиції у вивченні соцієтального капіталу людського
розвитку.
Ойкуменічна традиція, в рамках якої латентно соцієтальний капітал розглядється як ресурс
який визначає цілісність суспільних відносин на історично та географічно обумовленій території у
протистоянні «ми-варвари». Про актуальність проблеми соцієтального капіталу свідчить домінування в такому людському об’єднанні ідеї наслідуваня та почитання старшого покоління, його життєвого досвіду, ідеї навчаня та любові до мудрості. Актуальними є питання про вибір способу життя, сенсу приналежності до людської спільноти, осмислення її єдності, усвідомлення своєї частковості по відношення до неї як цілого. Ця традиція має продовження у концепції глобалізації як домінування цінностей західного світу.
Теологічна традиція, відповідно до якої, соцієтальність людської спільноти існує не тільки
завдяки певному кровному спорідненню і природній схожость її членів, а й вірі у Бога, у надособистісні духовні сили. Ідеї об’єднання передбачають життя заради, або для іншого, пожертвування
собою заради іншого, надлюдського. Боже одкровення досяжне не всім, але всі повинні дізнатися
про мету людського існування, сформовану в божому одкровенні. Ідея диференціації людської спільноти передбачає розділ людського життя на Град Божий і Град Земний. Інституційний характер
церковної організації призводив до напруженого протистояння релігійних конфесій. Теологічна
традиція має лінійній низходящий характер у християнстві та циклічний характер у буддизмі.
Поява прогресивної традиції у вивченні соцієтального капіталу обумовлена розвитком механіки, природознавства, розповсюдженням експериментального методу та методу синтезу. Тобто,
майже безмежні можливості людства стали причиною соціальної еволюції, постійного росту. Домінуюча тенденція – ідея безмежного, але поступового прогресу правової держави. Соцієтальними
критеріями прогресу є: всезагальне громадянське суспільство, правовий устрій, створення робочих
рухів, об’єднань, асоціацій, єдиної системи цінностей, самовизначення на основі внутрішньої цілі,
вдосконалення, моральні переконання, наука і техніка, влаштування відносин, свобода, злагоджена
праця і виробництво, вивчення законів природи, мистецтво, героїзм. Похідною ідеєю є віра у всезагальне надлюдство, як агрегацію душ.
Криза матеріального підходу як економічного визначення розвитку, була пов’язана з певними
протиріччями: нерівномірний розвиток, існування експлуатації, існування експлуатації та детермінації, що ставило питання про наявність прогресу, реакцією став розвиток цивілізаційної, або циклічної традиції. Цивілізаційна, або циклічна традиція в дослідженні соцієтального капіталу будується на ідеї відмови від існування всесвітньої історії. На думку представників даної традиції, людство не має мети, плану та ідеї. В питанні розвитку переважає циклічність і відродження старих
форм існування та світосприйняття. В межах таких переконань чітко будуються уявлення про соцієтальність людства і, навіть, про її необхідність. Провідними є тенденції щодо утворення загальної
культурної форми, загальнопланетарного світогляду, всезагальної родини, братерство, однодумство. Це досягається шляхом реінтеграції культурних елементів, руйнування цивілізацій, прихильності локальним цінностям, а не загальнолюдським, самодетермінацією тощо.
Синергетична традиція вивчення соцієтального капіталу передбачає, що не один живий організм на землі не знаходиться у вільному стані, а представляє собою елемент матеріальноенергетичної структури світу. Таке переконання підсилюють здобутки та наслідки науковотехнічної еволюції. Представники даної традиції фіксують потребу в новому суспільному утворенні, яке б поєднало суспільні мережі і суспільні інституції. Провідною тенденцією є формування у
кожної країни переконання, що саме від неї залежить майбутнє розвитку людства.
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SUMMARY
The article draws attention to analysis of “societal capital” as a part of human development concept
from the social and philosophic point of view. Basic traditions in the research of “societal capital” are identified. Ecumenical, theological, progressive, cyclical and synergetic traditions are singled out.
П. П. АНДРІАНОВ
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ
Питання управління розвитком регіонів займає особливе місце у системі регіональної
політики України. На нашу думку, регіональна політика – це комплекс заходів, спрямованих на
розроблення та реалізацію ефективних механізмів управління економічним, соціальним,
культурним, екологічним розвитком регіональних спільнот на основі узгодження державних і
регіональних інтересів та раціонального використання специфічного потенціалу регіонів.
У цьому контексті регіональна політика тісно пов’язана з іншими сферами державної
політики, що реалізуються на різних рівнях територіальної організації влади.
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Важливим чинником впливу на осмислення сутності та особливостей управління процесами
розвитку на регіональному рівні є уточнення понять «регіон» та «регіональне управління». Слід
зазначити, що ця проблема не є новою. Одним із перших теоретиків-регіоналістів вважається
Й. Тюнен, відомий своїм дослідженням «Ізольована держава у її відносинах з сільським
господарством і національною економікою»1. Він запропонував визначення територіальноекономічних меж регіону радіусом ринку.
Підходи до регіоналістики вітчизняних і зарубіжних учених віддзеркалюють ставлення до
регіону перш за все як до економічної одиниці. З точки зору економічної та управлінської науки під
регіоном розуміється «частина території держави, що виділилася в процесі суспільного
(територіального) розподілу праці, яка спеціалізується на виробництві певних товарів чи послуг,
характеризується спільністю і специфічним щодо інших територій типом відтворення;
комплексністю і цілістю господарства; наявністю органів управління, що забезпечують розв’язання
завдань, що стоять перед регіоном»2. Існує і дещо інше, але подібне наведеному, визначення: регіон
– «це цілісність, що формується територіально-промисловим комплексом будь-якої місцевості і
відповідним йому стійким до зовнішнього економічного впливу територіальним об’єднанням
людей, з груповою функцією попиту, яка відрізняється від функції попиту інших територіальних
об’єднань»3.
Підсумовуючи різні підходи щодо трактування поняття «регіон», можна запропонувати таке
визначення регіону: територіально-спеціалізована, адміністративно окреслена частина економіки
країни, що характеризується єдністю та цілісністю відтворювальних процесів і управління.
Характерними ознаками регіону є:
• територіально-виробнича структура, об’єднана економічними зв’язками в сукупності усіх
міст та населених пунктів адміністративної території (області);
• єдина комунікаційна, транспортна і економічна системи;
• відносна самостійність господарювання в рамках єдиного виробничого комплексу,
забезпеченого власними трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами.
Система регіонального управління насамперед включає:
• підсистему центральних і регіональних органів влади;
• сукупність функцій, що здійснюються державними органами, а також різноманітні методи,
ресурси, що використовуються для реалізації цих функцій;
• підсистему зв’язків (прямих і зворотних), що виникають між об’єктами і суб’єктами
управління.
Розвиток регіональної системи управління в ринкових умовах передбачає:
• виявлення і визначення найбільш раціональної системи управління, її ієрархічної структури
та адекватної їй системи суб’єктів управління;
• оптимізацію існуючої регіональної системи управління на основі спеціально розроблених
критеріїв на рівні сучасних перспективних вимог і завдань соціально-економічного розвитку;
• прогнозування змін у регіональній системі управління4.
Одним з механізмів реалізації соціально–економічної політики у регіонах є її нормативно–
правове забезпечення. Важливим кроком у цьому напрямі стало прийняття Закону України «Про
стимулювання розвитку регіонів», що визначає правові, економічні та організаційні засади
реалізації державної регіональної політики щодо стимулювання розвитку регіонів та подолання
депресивності регіонів. Згідно із Законом організаційне забезпечення державного стимулювання
розвитку регіонів здійснюється відповідно до основ державної регіональної політики, державних
програм економічного і соціального розвитку України, законів про Державний бюджет України,
загальнодержавних програм, інших законів та актів законодавства України, а також програм
економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і
Севастополя, місцевих бюджетів5.
На виконання зазначеного Закону Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року», яка визначила
ключові проблеми регіонального розвитку, пріоритети державної регіональної політики з погляду
загальнонаціональних потреб та інтересів6.
Суб’єктами управління соціально-економічним розвитком регіонів та їх завданнями
визначено наступні:
1. Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи
виконавчої влади.
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2. Місцеві органи виконавчої влади.
3. Органи місцевого самоврядування.
Об’єктом управління виступає регіональна соціально-економічна система, яка має такі
особливості:
• є динамічною системою, що складається з керуючої та керованої підсистем, має велику
кількість комунікативних зв’язків, змінюється з часом та відчуває значний вплив різноманітних
чинників зовнішнього середовища;
• характеризується окресленням меж, цілісністю, відносною відокремленістю від зовнішнього
середовища, неоднорідністю елементів та розбіжністю їх інтересів, багатофункціональністю тощо;
• чутлива до найменших змін, що відбуваються у зовнішньому та внутрішньому середовищах.
Незважаючи на необхідність застосування правових інструментів управління соціальноекономічним розвитком на регіональному рівні, кількість нормативно-правових актів, предметом
регулювання яких виступає власне регіональний рівень державної політики, є незначною.
Крім зазначених вище, це закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
місцеві державні адміністрації», а також «Концепція державної регіональної політики»,
затверджена Указом Президента України (2001 р.), «Концепція державної регіональної політики»
(затверджена на засіданні Кабінету Міністрів України 2 липня 2008 р., на стадії розгляду
знаходиться проект Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з
реалізації Концепції державної регіональної політики»).
Питань регіонального розвитку стосуються окремі норми Бюджетного та Земельного
кодексів. Однак не існує базового закону щодо регулювання розвитку регіонів. Таку прогалину нині
намагається заповнити Закон України «Про засади державної регіональної політики», проект якого
розроблено за дорученням Кабінету Міністрів України як реалізація Концепції державної
регіональної політики (2008 р.) Як зазначено в пояснювальній записці до цього законопроекту,
Закон є умовою для створення правової основи реалізації нової державної регіональної політики її
суб’єктами.
Однією з вимог іншого системоутворюючого нормативно-правового документа – Державної
стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року – є прийняття на рівні області стратегій
регіонального розвитку, узгоджених з положеннями Державної стратегії.
На основі затверджених регіональних стратегій між Кабінетом Міністрів України та
Верховною Радою АР Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами можуть
укладатися угоди щодо регіонального розвитку. Однак станом на березень 2010 р. таких угод
укладено лише чотири: з Донецькою, Львівською, Вінницькою та Волинською областями.
Процес стратегічного планування в деяких регіонах зіткнувся з низкою серйозних перешкод.
З огляду на це, досі не всі регіони мають затверджені стратегії розвитку до 2015 року. Так, зокрема,
стратегій розвитку не мають Дніпропетровська та Харківська області, пріоритети довгострокового
розвитку АР Крим та м. Севастополя визначено відповідними державними програмами, а не
власними розробленими стратегічними документами, що не дає можливості цим регіонам
повноцінно враховувати власні потреби та наявний потенціал тощо7.
Наявність конфліктів між обласними державними адміністраціями, обласними радами та
групами впливу на рівні регіону, а також різні бачення пріоритетів розвитку регіону суттєво
перешкодило своєчасності підготовлення відповідних регіональних стратегій.
Так, наприклад, низка регіонів (Херсонська, Житомирська, Луганська, Запорізька,
Тернопільська області) затвердили стратегії розвитку на період до 2015 року лише у 2008 р.
Недоліками стратегічного планування розвитку регіонів і, як наслідок, причинами низької
ефективності соціально-економічної політики на рівні регіону є наступні:
• надмірна формалізація процедур розроблення і затвердження стратегій. Таким чином,
шаблонне використання розробниками стратегій відповідних Методичних рекомендацій
Міністерства економіки України хоча й підвищує шанси регіону на позитивне вирішення у
подальшому питання про укладання Угоди, але при цьому залишає поза увагою значну частину
важливих проблем розвитку тієї чи іншої території;
• декларативний характер більшості стратегій розвитку регіонів. Попри те, що стратегія
розвитку відповідного регіону до 2015 р. у більшості випадків рішеннями обласних державних
адміністрацій визначається як обов’язковий до виконання документ, зміст цих стратегій часто
далекий від власних потреб та можливостей розвитку цих регіонів.
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Практична діяльність з розроблення регіональних стратегій (зокрема стратегії економічного
та соціального розвитку Луганської обл. на період до 2015 року)8 і теоретичні дослідження
Національного інституту стратегічних досліджень дозволили виявити основні тенденції, що
визначають напрями формування та раціоналізації системи управління територіальним розвитком у
сучасних умовах глибоких ринкових перетворень. Насамперед, необхідність розвитку систем
управління обумовлена динамічною зміною складності об’єкту управління та його сутнісних
характеристик.
Проте структура органів управління, ступінь деталізації функцій і вибір оптимальних методів
переважно залежать від конкретних соціально-економічних умов – концентрації виробництва, його
спеціалізації, кількості суб’єктів економічної діяльності (основних, допоміжних, обслуговуючих),
розгалуженості зв’язків, кількості високотехнологічних виробництв, наявності навчальних закладів
та ін.
Такі характеристики значною мірою змінюються щодо об’єктів управління, навіть схожих за
основними економічними показниками, що і вимагає вироблення певного консолідованого підходу
до розроблення і впровадження регіональної політики у всіх регіонах.
Крім того, кожному регіонові властиві різні спрямованість і динаміка розвитку. Модернізація
продукції, що випускається, залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій, впровадження
прогресивних наукомістких технологій, технічне переозброєння та модернізація устаткування,
виробництво конкурентоспроможної продукції, підвищення рівня зайнятості населення, якості його
життя вимагають адекватного перетворення форм і методів управління регіональною економікою.
Другим чинником, що значною мірою впливає на формування механізму управління
соціально-економічним розвитком територій, є зміни в організації системи управління на рівні
регіонів.
Специфіку перетворення регіонального управління на сучасному етапі визначає показова
тенденція щодо використання дедалі більшої кількості різновидів організаційних нововведень на
рівні основної ланки управління регіоном (сьогодні це місцеві державні адміністрації),
запровадження нових структурних підрозділів, допоміжних структур, широкої розмаїтості сфер і
способів їх впливу.
Суб’єкт управління намагається якомога більше відповідати об’єкту. Це підтверджує
висновок, що в кожному регіоні вдосконалення систем управління має бути специфічним,
враховувати конкретні умови функціонування та розвитку. Таким чином, у сфері управління
регіоном і поділі має знайти відображення відповідна переорієнтація від типізації
використовуваних форм і методів управління до їх необхідного різноманіття та дієвості.
Незважаючи на те, що в реальній практиці ще не значною мірою (через причини переважно
суб’єктивного характеру) використовується самостійність суб’єктів регіонального управління,
встановлена законодавчими актами, узагальнення досвіду діяльності місцевих органів влади
підтверджує тенденцію збільшення функцій, що ними виконуються, за рахунок делегування на
нижчі рівні значної кількості повноважень і управлінських функцій.
Роль держави поступово зводитиметься до координування і взаємоузгодження інтересів усіх
учасників процесу регіонального управління.
З огляду на це, першочерговими завданнями регіональної соціально-економічної політики, на
наш погляд, є такі:
• пошук компромісу з питань економічної свободи регіонів;
• реалізація принципу розширення міжрегіональної економічної взаємодії;
• стимулювання інноваційно-інвестиційного розвитку на основі ефективного використання
потенціалу регіонів;
• зміцнення матеріальної бази територіальних громад шляхом переходу до взаємовідносин
державного бюджету безпосередньо з бюджетами органів місцевого самоврядування;
• активізація розвитку транскордонного співробітництва в економічній сфері.
Перерозподіл функцій управління між центральними та місцевими органами влади практично
означає перехід частини управлінських зв’язків із зовнішніх у внутрішні. При цьому збільшення
числа внутрішніх зв’язків у системі управління регіоном одночасно супроводжується підвищенням
їхньої складності.
Збільшення питомої ваги недержавного сектору підвищує самостійність суб’єктів соціальноекономічної діяльності, скорочує кількість вертикальних зв’язків управління об’єктами
економічного розвитку, сприяє поширенню різних форм самоврядування.
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При цьому спостерігається не тільки зменшення кількості керуючих впливів з боку апарату
суб’єктів регіонального управління, а й перетворення їхнього якісного змісту за рахунок
переорієнтації на поєднання інтересів як суб’єктів економічної діяльності, так і регіону в цілому, на
основі застосування переважно економічних важелів і стимулів.
Розвиток інформаційних технологій, прискорення науково-технічного прогресу істотно
підвищують вимоги до процесу управління, розроблення рішень, прийняття та реалізації
оптимальних варіантів. Це стає обов’язковою умовою досягнення таких кінцевих результатів
управління економікою, що можуть забезпечити стійке фінансове становище й ефективний
розвиток регіону.
Однак прийняті та реалізовані на регіональному рівні управлінські рішення на сьогодні ще
далекі від відповідності таким вимогам.
Серед недоліків у прийнятті управлінських рішень на регіональному рівні можна виділити
такі:
• значний обсяг прийнятих рішень («перенасичення») призводить до невиконання значної їх
частини;
• знову прийняті рішення не враховують попередні, дублюють одне одного;
• відбувається трансформація мети рішення в процесі його руху ієрархічними рівнями;
• незбалансованість керуючого впливу на різні підсистеми об’єкта управління
(невідповідність «обсягу уваги» значимості розвитку тієї або іншої економічної сфери);
• відсутність процедури узгодження рішень з їхніми виконавцями;
• тривалий термін процесу підготовлення і прийняття рішень, їх «запізнювання»;
• нереальні «мобілізуючі» терміни, установлені для виконання рішень;
• низька питома вага інноваційних, стратегічних рішень, у рішеннях мало елементів
«виконавчого задуму»;
• недостатнє інформаційне забезпечення процесу прийняття рішень;
• відсутність на початковому етапі розроблення рішення детальної діагностики вихідного
стану об’єкта управління і моделювання бажаного стану;
• недостатня ефективність механізму оцінки виконання рішень.
Цей перелік, безумовно, може бути продовжений. Навіть певним чином узагальнені причини
неякісних управлінських рішень на регіональному рівні дозволяють намітити та вжити заходів для
підвищення їх якості. Однак для значного підвищення ефективності управління важливо
забезпечити комплексність здійснюваних заходів, названі причини неякісного управління доцільно
деталізувати, дослідити кожний етап процесу прийняття та реалізації управлінського рішення і
кожного елементу системи управління.
Таким чином, можна стверджувати, що в умовах глибоких ринкових перетворень управління
територіальним розвитком стає ключовою ланкою механізму державного управління. Останній
формується під впливом багатьох чинників, сукупність яких становить теоретичні засади посилення
регіональних і місцевих впливів.
Проте існують проблеми управління розвитком територій, зумовлені складним
взаємопроникненням природних, просторових, економічних, політичних і соціальних
суперечностей, що пов’язано зі значною неоднорідністю територій країни та великою полі
структурністю територіальної організації влади. При цьому спостерігаються протиріччя та
конфлікти інтересів між зацікавленістю учасників місцевого розвитку та фактичною компетенцією
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, задоволенням територіальної
громади в управлінських послугах і можливостями щодо забезпечення їх якості тощо.
Роль держави щодо забезпечення розвитку регіонів у сучасному світі не обмежується лише
регуляторними функціями: стимулювання економічного зростання, раціонального використання
трудового потенціалу, забезпечення прогресивних зрушень у галузевій і територіальній системах,
підтримання експорту продукції та послуг.
Головною метою державного управління регіональним розвитком стає забезпечення
економічної й соціальної стабільності, захист вітчизняних виробників на світових ринках,
гармонізація майнових відносин, зміцнення існуючого ладу, демократизація управління, транзит
держави в європейські та євроатлантичні структури.
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SUMMARY
The article is devoted to research on theoretical fundamentals of understanding of the state regional
policy, progress and problems of its expansion, as well as scientific justification of higher-priority lines of
its development in Ukraine based on this research.
І. С. ЦАПЛІНА
ГЛОБАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЧАСОПРОСТОРОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО СУЧАСНИХ ІДЕОЛОГІЙ
Образ майбутнього як важлива складова цілепокладання в ідеологічній діяльності
соціального суб’єкта зазнає суттєвих змін в умовах розвитку глобалізаційних процесів та
формування інформаційного суспільства. Будучи складним об’єктивно-суб’єктивним цілісним
поєднанням конкретно-чуттєвих і абстрактних складових, образ майбутнього може бути
охарактеризований через часові, процесуальні, і просторові, статичні, ознаки. Зміни цих
характеристик відображують трансформації світоглядних настанов та діяльності соціальних
суб’єктів і їх вивчення є значимим для пізнання сучасних суспільних процесів, що обумовлює
актуальність теми представленого дослідження.
Аналіз трансформацій сучасного суспільства і побудова моделей його майбутніх змін в
контексті діяльності соціальних суб’єктів були здійснені Д. Беллом, О. Бузгаліним, З. Бжезінським,
О. Глуховою, П. Дракером, В. Іноземцевим, С. Капицею, Н. Кляйн, В. Кременем, В. Кутирьовим,
В. Мироновим, М. Михальченком, А. Неклессою, Ф. Рудічем, В. Стьопіним, Д. Табачником,
В. Ткаченком, Е. Тоффлером, Л. Туроу, І. Утюж, В. Федотовою, Ф. Фукуямою, С. Хантигтоном та
іншими вченими. Дослідження змін ідеологій на сучасному етапі були проведені Р. Бартом,
В. Воловиком, А. Грицановим, М. Загладіним, О. Заздравновою, К. Гаджиєвим, Г. Гусейновим,
В. Волобуєвим, В. Коваленком, В. Костіним, Н. Косолаповим, В. Тараном, Ю. Хабермасом та
іншими. В той же час новизну дослідження за обраною темою обумовлює відсутність
цілеспрямованого аналізу трансформацій образу майбутнього у сучасних ідеологіях, зокрема його
часопросторових характеристик.
Об’єктом дослідження є образ майбутнього в сучасних ідеологіях. Предмет дослідження –
глобальні трансформації часопросторових характеристик образу майбутнього в сучасних
ідеологіях.
Мета статті – аналіз глобальних трансформацій часопросторових характеристик образу
майбутнього в сучасних ідеологіях реалізується у таких завданнях: по-перше, визначити специфіку
образів майбутнього ідеологій індустріальної епохи, по-друге, вказати на особливості змін
значимих характеристик образів майбутнього в ідеологіях на сучасному етапі.
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Образ майбутнього можна визначити як темпоральний зріз світогляду і картини світу
соціального суб’єкта, який грає важливу роль у соціальному передбаченні та відображує потенційний
стан існування суб’єкта і світу в цілому. Він є важливою складовою ідеології як теоретичного рівня
суспільної свідомості, що визначає у відповідності із суспільними інтересами цінності і цілі
діяльності даного суспільства і об’єднує його членів для досягнення цих цілей. Значення образу
майбутнього в ідеології обумовлюється його роллю у цілепокладанні у діяльності соціального
суб’єкта як визначального фактора суспільного поступу.
Образ майбутнього в ідеології в першу чергу визначений специфікою соціального суб’єкта. У
добу Нової та Новітньої історії у глобальному вимірі суттєвими соціальними суб’єктами можна
вважати національні держави. Зазначимо, що на сучасному етапі такої ж значущості для розвитку
суспільства набули міжнародні інституції та транснаціональні корпорації. Програми розвитку
держави формувалися під впливом тих чи інших політичних ідеологій, які містили обґрунтовані
відповідними поглядами і теоріями образи майбутнього. Національні образи майбутнього були
представлені ідеологічними напрямами лібералізму, консерватизму, соціалізму, комунізму,
демократії, фашизму, націоналізму, соціал-демократії. Носіями цих державних образів майбутнього
в ідеологіях виступали політичні партії, які можна вважати соціальними суб’єктами менш
масштабного рівня. Відповідно до географічного розташування держав слід виділити і просторову
ознаку певних образів майбутнього в ідеології: ліберальний, демократичний, консервативний –
мають віднесеність до країн Заходу: Європи, Північної Америки; комуністичний, соціалістичний
були теоретично сформульовані у Західній Європі, але продовжували осмислюватися та практично
втілювалися у Російській Імперії, що трансформувалася у СРСР, азійських країнах: Китаї, Північній
Кореї, В’єтнамі, Монголії – та латиноамериканській Кубі.
Сама наукова дефініція сучасної епохи і сучасних суспільств, які протиставляються
традиційним, має просторову співвіднесеність із Заходом. Сучасне суспільство часто розуміється як
особливий тип цивілізації, що виник у Західній Європі і потім розповсюдився в інших регіонах як
система життя, економічного, політичного устрою, ідеології і культури [1, 19]. Комплекс
відповідних ідей, сформованих і реалізованих «на Заході» визначає відповідний образ майбутнього,
для інших, «не західних», соціальних суб’єктів, що трансформують свою традиційність у
сучасність.
У цілому, простежується відповідність між класичною науковою раціональністю і характером
ідеологій. Класичному типу раціональності відповідає класичний тип ідеологій. Однією з
характерних ознак ідеології індустріальної епохи було те, що вона включала властиве класичній
науці ставлення до істини, яке передбачає відповідність наших знань про світ самому світові,
можливість подолати всі соціокультурні перепони на шляху її осягнення, та отримати знання, що
відповідає об’єкту. При цьому існує переконання, що істина є єдиною серед хиб, але вона
обов’язково їх подолає. Звідси виникає настанова монополії на істину і в науці, і в ідеології та у
створенні нею образу майбутнього [1, 8]. Образ майбутнього в діяльності щодо реалізації
класичних ідеологій підпорядковує соціальну реальність ідеалу, корінним чином трансформуючи її.
Тому під впливом і ліберальних, і комуністичних ідей відбуваються соціальні революції.
Специфіка образу майбутнього в ідеологіях визначається співввідношенням у їх
структурному ядрі рівнів одиничного (людини), особливого (соціальних груп та держави),
загального (суспільства), всезагального (людства) та ступеня їх суб’єктності. Це співвідношення
визначає цілісність чи фрагментарність образу майбутнього, від чого залежить успішність і
конструктивність діяльності соціального суб’єкта щодо його впровадження. Підґрунтям
еволюціонування образу майбутнього в ідеологічній діяльності суб’єктів є розвиток міри життя,
оскільки якщо суттєві процеси життя не відображені в ідеології або це відображення має довільний
характер, то формується утопічна ідеологія, що не може реалізуватися.
Аналіз класичних ідеологій проявляє різне співвідношення в них рівнів одиничного,
загального і всезагального. Так, в ліберальній ідеології ці рівні втілюються як вільний громадянин,
нація (після буржуазних революцій) і людство з його гуманістичними цінностями. Тут домінує
рівень одиничного через утвердження абсолютної цінності окремої особистості, рівність всіх людей
від народження, існування невідчужуваних прав людини (на життя, волю і власність), автономію
індивідуальної волі і т.п. [2, 53]. Відповідно рівень загального втілюється в лібералізмі як ідея
єдності людей, рівних у своїх правах, зокрема ця єдність проявляється через поняття суспільства,
що розумілося як постійна величина, від якої походить держава [3, 19], а також поняття нації –
політичної і економічної. Перевага одиничного – людини, над загальним – нацією, суспільством
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випливає з концепції природного права, яка стверджувала першість людини щодо суспільства і
держави, її початкову наділеність природними правами щодо реалізації своєї індивідуальної
активності [3, 18]. Рівень всезагального проявляється в цій ідеології через орієнтацію на цінності
гуманізму, зокрема через визнання сутнісної раціональності і чесності людини, існування вищих
істин розуму, що відіграють роль орієнтирів [2, 53]. Ці положення визначають характер
міжнаціональної взаємодії з позицій ліберального образу майбутнього за умови його цілісності.
Образ майбутнього в консервативній ідеології формується у ствердженні усталеності життя,
його інерційності, упорядкованості, стабільності, переваги традиції, центризму. На відміну від
орієнтації на секуляризовані гуманістичні цінності та людиноцентризм ліберального образу
майбутнього, консерватизм заснований на релігійних теоцентричних і традиціоналістських
соціоцентричних цінностях. Утверджуючи ідею про вищість спільноти перед індивідом, перевагу
обов’язків перед правами людини, початкову нерівність людей у суспільстві, неодмінність
диференціації, ієрархії та лідерства в ньому [4, 124] консерватизм продовжує соціоцентричну
традицію у побудові образу майбутнього. Суттєвий вплив теоцентризму проявився на рівні
всезагального у поясненні через соціальноієрархічний принцип устрою всесвіту, на вершині якого
знаходиться бог. Таким чином обґрунтовується і сутність людини як релігійної істоти [4, 124].
У європейських державах тривалий час залишаються провідними партії ліберального та
консервативного напряму. Ліберальній самоорганізації протиставляється консервативна
впорядкованість. Баланс цих образів майбутнього забезпечує стабільність соціального розвитку.
Ліберальний образ майбутнього починає переважати, якщо суспільству і державі необхідні
реформи, коли слід заперечити відсталі інститути, що стискають життя, а консервативний
повертається, коли зміни можуть зруйнувати устрій та цілісність суспільства.
Ліберальні європейські цінності, ідеї Паризької комуни дали початок іншій класичній
ідеологічній гілці – соціалізму та комунізму. Категорії одиничного, загального і всезагального
своєрідно співвідносяться і в соціалістичній ідеології – як робітник, спільність на основі класової
солідарності та інтернаціоналізм, що об’єднує поза національними відмінностями. Визначення
людини через класову приналежність у соціалізмі вказує на перевагу в цій ідеології загального над
одиничним.
Свобода і рівність, яку відстоювали і ліберали тут розглядається з позицій розширення сфери
соціальної справедливості: свобода і рівність життєвих можливостей повинні бути надані
більшості, повинна долатися бідність та соціальна незахищеність [2, 70].
Класовий підхід визначає і характер загального: спільність робітників являє собою клас
пролетарів – рушійну силу революції та історичного прогресу; а також і всезагального – поза- і
міжнаціональне об’єднання пролетарів, що мало втілитися через утворення відповідного
соціального суб’єкта, «Інтернаціоналу», що має досягти перемоги пролетаріату на світовому рівні.
У всезагальному заперечувалася цінність традиційно національного на противагу ліберальним і
особливо консервативним ідеям, та утверджувалися цінності класу робітників як домінуючого у
світі за кількістю і роллю у виробництві економічних благ: справедливий розподіл ресурсів,
соціальні гарантії, соціальна рівність, суспільна власність.
Соціоцентризм теоретичних концепцій засновників марксизму, реалізувавшись на практиці
через соціальні революції трансформувався у державоцентризм. В країнах, де перемогли соціалістичні робітничі рухи (Росія, а пізніше СРСР, Китай, Північна Корея, Куба тощо) не вдалося одразу
реалізувати комуністичний образ майбутнього, що заперечує необхідність держави, грошей, традиційних соціальних інститутів, і принципи комуністичної ідеології були покладені в основу державного устрою. При цьому комунізм, через який позиціонували себе ці країни, залишився бажаним
образом майбутнього для соціальних суб’єктів, що намагалися його реалізувати. На перший план
виступає специфічна роль держави як рівня особливого, яка повинна дбати про громадянина, справедливо розподіляючи матеріальні блага і духовні цінності в залежності від затраченої праці, регулювати економічні і соціальні процеси, свідомо і централізовано встановлюючи норми і принципи
соціальної рівності та справедливості, плануючи та проектуючи найближче майбутнє.
При спробах реалізації комуністичного образу майбутнього далися взнаки його фрагментарність та частковість. Гуманістичні цінності утверджувалися лише щодо класу пригнічених та досягалися насильницькими шляхами, що призвело до громадянських воєн, терору по відношенню до
справжніх і уявних ворогів нових режимів. Репресії, ГУЛАГ, голодомори за часів сталінізму є лише
прикладами деформації соціальних цінностей, абсолютної невідповідності цілей і засобів, якими
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вони досягалися. Індустріалізація відбувалася не лише в економіці, масштаб репресій також свідчив
про їх індустріальну фазу.
Взаємодіючи як альтернативні програми ідеологічної діяльності соціального суб’єкта,
лібералізм, консерватизм і соціалізм забезпечують збалансоване функціонування соціальної
структури. Консерватизм та лібералізм у її горизонтальній площині забезпечують оптимальну
взаємодію стабільності та розвитку через верхні щаблі цієї системи, що керуються цінностями
успішності, кар’єри, соціального просування. Роль консерватизму при цьому полягає в утвердженні
необхідності збереження традиційності соціальної ієрархії. Соціалістичний образ майбутнього,
близький нижчим верствам соціальної структури, дозволяє долати їх відрив по вертикалі з верхніми
рівнями, наполягаючи на ідеях соціальної справедливості, стримуючи накопичення благ лише у
верхніх шарах соціальної структури, що мають більший доступ до ресурсів, на користь нижніх
шарів, що об’єктивно мають менше таких можливостей, запобігаючи їх дискримінації на всіх
рівнях як соціально більш слабких.
Важливе значення в ідеологічній діяльності соціальних суб’єктів у двадцятому столітті мав
націоналістичний образ майбутнього, побудований на обґрунтуванні важливості національноетнічної ідентичності людини і спільноти [5, 147]. Націоналізм розвивався як антитеза залежному
становищу свідомої себе нації і будував образ майбутнього, який за центр мав незалежну державу
для цієї нації. Тут можна говорити про націєцентричний образ майбутнього. Як одиничне в
націоналізмі розглядається людина, що є представником цієї конкретної нації, суб’єкта
націоналістичної ідеологічної діяльності, загальним є нація як суб’єкт своєї долі, власного
державотворення, всезагальне розглядається як міжнародна спільнота незалежних націй.
Впливаючи на зближення рівнів всередині соціальної структури по вертикалі, націєцентризм
конкурує із соціоцентризмом на рівні всезагального, оскільки у соціалістичний інтернаціоналізм
наголошує на інтерсуб’єктності світового розвитку. При цьому можливе різне розуміння нації: у
широкому сенсі, як народу в межах всієї держави, і у вузькому, – як етнічної частини народу.
Одним із продуктивних проявів націоналізму став антиколоніальний рух в країнах Азії та
Африки, що знаходилися під гнітом Великої Британії, Франції, Італії. У корінного населення цих
країн формується образ майбутнього, що стверджує цінність їх незалежності і самовизначення на
основі усвідомлення багатства і значущості їх власної культури та історії [6, 49].
Плекання власної ідентичності дозволяє розвинутися і відбутися суб’єктності нації. Однак
продовжуючи зосереджуватися лише на собі як цінності у порівнянні з іншими народами та
націями, які осмислюються як менш значимі, соціальний суб’єкт нехтує в своєму образі
майбутнього загальнолюдським, відходячи від гуманістичних настанов.
Фрагментарною формою націєцентризму є націонал-соціалізм чи фашизм. Його розвиток у
Німеччині після першої світової війни обумовлений реваншистськими настроями у відповідь на
санкції збоку міжнародної спільноти згідно з Версальською угодою. Для виграшу на демократичних виборах і приходу до влади А.Гітлера були використані політичні технології. У варіанті німецького націонал-соціалізму як одиничне в образі майбутнього виступає німець, представник панівної арійської раси, як загальне – панівна арійська раса, а всезагальне мислиться як Третій Рейх, соціальний світ за перемоги арійської раси.
Серед розмаїття класичних ідеологій найбільшу актуальність у сучасних образах майбутнього
набув і зберігає демократичний. Якщо розглядати демократію як систему врядування, то вона являє
собою підзвітність керівників громадянам [7, 80]. В той же час, попри прозорість значення цього
слова на сьогодні вона не ототожнюється з урядуванням більшості. Демократія являє собою
вимогливу систему, що також пов’язана з виборчим правом, повагою до результатів голосування,
захистом свобод, повагою до законних прав, гарантією вільного обговорення і безцензурного
поширення новин і чесних коментарів [7, 126]. У зв’язку з цим демократичні принципи утворюють
не просто форму, а певний ідеал як образ майбутнього, що має різні інтерпретації: ліберальну
демократію, соціал-демократію, народну демократію [7, 21].
Категорія одиничного виражається в демократичному образі майбутнього як громадянин, що
наділений правами і свободами; загального – як громадянське суспільство, що є системою
взаємовідносин таких громадян, а всезагальне на рівні людства – як міжнародна спільнота, що в
своїй взаємодії керується принципами дотримання і захисту прав своїх суб’єктів, законності у
відносинах між ними.
Демократія є «людиносоціоцентричною» оскільки приділяючи увагу розвитку окремої
особистості, вона також утверджує важливість «спільної справи», загального суспільного розвитку,
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застосовуючи державу як її інструмент. Держава є своєрідним регулятором, що відображує баланс
сил та інтересів різних груп, що складають конкретне суспільство [8, 16].
Всі означені образи майбутнього класичних ідеологій визначають специфіку сучасних
ідеологій через збереження чи трансформацію своїх ознак у діалектичній взаємодії традиційного та
інноваційного. Інноваційні риси сучасних ідеологій пов’язані з отриманням соціальними
суб’єктами досвіду з втілення образів майбутнього в ідеологічній діяльності, науково-технічною
революцією, що обумовила формування інформаційного суспільства, глобалізаційними процесами,
світоглядом постмодернізму і спричинену цими факторами зміною наукової раціональності на
некласичну.
Образ майбутнього в сучасних ідеологіях визначається через свою початково чуттєву
природу обов’язковою наявністю більш чи менш чітко окреслених просторових характеристик у
межах певного світогляду і картини світу. Тому він може бути описаний як локус, що
характеризується обмеженістю, топос, який має певні ознаки довжини і ширини, і тектоніка, котра
характеризує глобальні просторові зрушення. Тектоніка глобальних процесів в кінці ХХ століття
була розглянута зокрема Л. Туроу, що порівняв їх з рухом континентальних плит [9]. Наявність
цих глобальних зрушень в осмисленні картини світу сучасних соціальних суб’єктів змушує їх
вводити власні локальні і топічні координати у загальний світовий контекст, який визначається
посиленням об’єднавчих процесів, та одночасно враховувати часову поправку на майбутнє, що
наступає швидше, ніж це було раніше. Названі три просторові характеристики образу майбутнього
можна пов’язати також із діалектичними категоріями конкретного, загального і всезагального, що
визначають рівні суб’єктності в образах майбутнього в ідеологіях.
На глобальному рівні змінюються і часові характеристики образу майбутнього.
Пришвидшення темпів життя і змін, а значить соціального часу, що відчувають на собі сучасні
люди, обґрунтував С. Капіца. Сучасну нам епоху він визначає як час демографічного переходу,
вважаючи її верхньою межею швидкості зростання населення землі. Саме демографічні цикли в
межах всього людства, як він доводить, визначають структуру історичного часу, тривалість
існування цивілізацій. Тому прискорення збільшення населення Землі прискорює цивілізаційні
зміни. Відповідно, якщо в Середні віки процес історичних змін займав сотні років, то сьогодні він
відповідає ефективному періоду життя людини «чи ще меншим часовим масштабом конкретних
політичних рішень» [10, 14-15].
Ретроспектива глобальних змін у ХХ столітті містить сильне стиснення міри життя і
розширення міри смерті, що відбулося через світові війни і внутрішні репресії, наслідком яких
стали втрати десятків і десятків мільйонів людських життів, економічна і політична руїна. Дії
держав всупереч гуманістичним цінностям, що утверджувалися в їх ідеологіях протягом ХХ
сторіччя демонструють фрагментацію цілісного образу майбутнього, нехтування в цьому образі
виміру людини як окремого у випадках внутрішніх репресій, чи людства як всезагального у
випадках зовнішньої агресії, що призводило до визнання допустимості масових людських жертв. Ці
поразки ідеологічних доктрин при їх практичному втіленні стали основною причиною розкладу
класичних ідеологій та появи некласичних, а також суттєво вплинули на сучасний світогляд.
ХХ століття відзначилося не лише масштабними військовим і соціальними подіями, а й
абсолютно новою не баченою до цього зміною ролі техніки, технології, інформації і знань в житті
індивіда і людства. Через різкість цієї зміни говорять про науково-технічну революцію, яка, за
визначенням Д.Белла, розпочала постіндустріальну фазу розвитку людства. Найбільш
розповсюджений зараз термін для визначення цього процесу – «інформаційне суспільство», що
більш точно відображує сутність цивілізаційних змін. Трансформації, що спричинені формуванням
інформаційного суспільства також суттєво впливають на образ майбутнього в ідеологіях.
Однією із основних відмінностей постіндустріального суспільства від попередньої
індустріальної фази розвитку є знання, а не капітал як організуюче начало. Е.Тоффлер зазначає, що
«для цивілізації Третьої Хвилі найбільш фундаментальною сировиною, яка, до того ж, ніколи не
буде вичерпана, є інформація, зокрема й творча уява» [11, 312].
У цілому технічний розвиток, успішне впровадження інновацій у технічній галузі
осмислюється у суспільній свідомості як важлива умова просування сучасного суспільства до
інформаційного етапу розвитку. Техніка починає осмислюватися як невід’ємна ознака людського, а
технічні засоби стають важливою складовою образу майбутнього. Вони є фактором не лише
суспільного поступу, а й розвитку людини і пов’язаний з усіма сферами буття і індивіда, і
суспільства.
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З одного боку, технічний прогрес осмислюється як поглиблення гуманістичних тенденцій у
завдяки звільненню людини від тяжкої і рутинної праці і відповідно наданню їй більших ресурсів
для творчості, використанню дозвілля, розвитку сфери комунікацій і зростання можливостей
доступу до інформації, знань, зв’язку, розширення спілкування і культурного досвіду, до
суспільного управління. Ці нові можливості повинні сприяти розвитку демократії і прав людини.
Але з іншого боку, характер тенденцій в інформаційному суспільстві є суперечливим.
Представники Римського клубу (Дж. Форрестер, Д. Медоуз, А. Печчеї) наголошують на небезпеках,
пов’язаних із гонитвою за необмеженим зростанням виробництва, зосередженні лише на технічних
критеріях розвитку, таких як екологічна катастрофа, ігнорування ціннісно-етичних аспектів
суспільного поступу. Стан екології в масштабах всієї Землі визначається сьогодні як одна з
глобальних проблем, що потребує першочергового втручання [12]. Сучасні люди мають змогу
стати більш освіченими за допомогою технологій і широкого доступу до інформації, однак на
масовому рівні не відбулося якісного стрибка. Інформація, що споживається завдяки технологіям –
особливо, телебаченню та Інтернету – частіше не має характеру знань. Утворилася масова культура,
що відрізняється низькою якістю та примітивністю своєї продукції.
Інженерія не лише проникає в технічну та кібернетичну сферу, захоплює біологію і генетику,
дозволяючи людині за своєю волею змінювати і навіть створювати живі організми, – вона також все
більше визначає суспільні процеси, суспільну свідомість і свідомість індивіда. Спільно з наукою
вона починає визначати ідеологічну діяльність соціального суб’єкта. Сьогодні науково-практичні
розробки в таких сферах як соціальні технології, соціальна інженерія, громадські зв’язки (public
relations) дозволяють свідомо спроектувати і реалізувати не лише певну громадську думку з
певного питання, а й світогляди великих спільнот. В цих умовах постає проблема етичних і
моральних установок соціального суб’єкта ідеологічної діяльності, наявність у нього цілісного
бачення образу майбутнього.
Високий рівень технології, що дозволяє людству швидше наближати майбутнє і по-новому
опановувати простір його теперішнього веде до об’єднання величезного різноманітного світу в
єдину систему, частини якої стають все більш взаємозалежними. Ці процеси отримали назву
глобалізації.
В багатьох аспектах цей процес ставить чимало нових викликів перед людством та має
значний конфліктогенний потенціал, що відображується у специфіці образу майбутнього в
сучасних ідеологіях. О.Глухова називає такі фактори світової нестабільності, як, по-перше, ситуація
невизначеності на глобальному рівні, що передбачає використання концепції ризику динамічним
суспільством, яке орієнтоване на завоювання майбутнього. Виникають глобальні ризики –
екологічний, економічний, ядерної війни. По-друге, це зникнення біполярності світу після розпаду
СРСР і завершення «холодної війни», яке призвело до дестабілізації воєнних блоків. Раніше
глобальне протистояння Сходу і Заходу «знімало» більш дрібні конфлікти або контролювало їх.
Зараз вони стали «жити своїм життям». По-третє, національне господарське управління
ускладнилося через збільшення мобільності капіталу і виникнення транснаціональних корпорацій.
Спекулятивні дії капіталу, від яких часто залежать уряди призводять підвищення соціальної
напруженості, зростання бідності. Для ТНК ще не встановлені «правила гри», а оскільки капітал
деяких з них вже перевищує бюджети невеликих держав, то вони стають впливовими соціальними
суб’єктами у глобальному об’єднаному світовому просторі. Виникає небезпека втрати державами
статусу політичного суб’єкта і передачі його функцій ринку, що означало б кінець демократії,
оскільки лише в межах національної держави демократично влаштоване суспільство може
здійснюватися рефлексивний вплив на себе як на ціле. По-четверте, загострюються проблеми
навколишнього середовища і світ опиняється перед вибором між екологічною катастрофою і
інтерналізацією збитків, останнє серйозно загрожує можливості накопичення капіталу [13, 102103], що вимагає змін у свідомості цілого людства і впливових соціальних суб’єктів на глобальному
рівні, які мають формувати не фрагментарний, спрямований лише на збільшення своїх прибутків, а
цілісний образ майбутнього, в якому відображена доля світу.
Відповіддю на поразки раціоналістичних і волюнтаристичних настанов світогляду Нового і
Новітнього часу, епохи індустріалізму або модерну [14, 28], що відобразилися в екологічних,
військових, політичних, соціальних, економічних катастрофах ХХ століття, і розчаруванням в
образах майбутнього, що пропонували класичні політичні ідеології та світоглядні культурні та
наукові настанови, стала поява нових світоглядних тенденцій, які об’єдналися під назвою
«постмодернізм», постсучасність. Цей світогляд базується на критиці класичного раціоналізму і
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традиційних орієнтирів метафізичного мислення, критично оцінюючи свою епоху як занепад,
протиставляючи конформізму західної цивілізації, одноманітності і однобічності мислення модерну
плюралістичність, заперечення ієрархії, спонтанність, різноманітність, невизначеність, складність
невизнання авторитетів, відмову від традиційної ідентичності відповідно до своєї держави, або
партії, а тому фрагментацію, інтелектуальну і мовну гру, іронію і самоіронію [15, 342].
Криза авторитетів і базових гуманістичних цінностей породжує таку характеристику
постмодерністського світогляду як епістемологічна непевність, що заперечує науковий детермінізм
та історизм, акцентуючи на стрибкоподібному характері соціальних змін [15, 351-352].
Свобода, самовираження, самоідентичність особистості тут цінуються понад усі суспільні і
спільнотні надбання. Тому конструктивним потенціалом в цілому кризового постмодерністичного
світогляду є повернення до ідеї свободи особистості як мірила успішності соціальної системи. При
цьому ця свобода зовсім не дорівнює ступеню буржуазного добробуту, як у класичному
лібералізмі. Ідеологія тих, хто викривав всі ідеології, як зокрема Р. Барт, містила за образ
майбутнього саме цю ідею, якою послуговуються сучасні анти- чи, за формулою Н. Кляйн,
альтерглобалісти, коли викривають тиск транснаціональних корпорацій на особистий та
громадський простір, їх колоніальну політику та наступ на базові гуманістичні цінності [16].
Описані вище тенденції сучасності: катастрофи ХХ століття, суперечливий розвиток
інформаційного суспільства і процесів глобалізації, постмодерністський світогляд визначають
трансформації сучасних ідеологій. Глобальні процеси світової інтеграції висувають на світову
арену соціальних суб’єктів між-, над- і позанаціонального рівня. В той же час зберігають своє
суб’єктне значення держави і ті соціальні суб’єкти, що впливають на внутрішньодержавний образ
майбутнього. Однак на сучасному етапі локальні і топічні координати цих образів коригуються
відповідно до глобальних тектонічних процесів і одночасно суттєво впливають на них.
Спроба реалізації образів майбутнього в процесі ідеологічної діяльності суб’єктів-носіїв
класичних ідеологій, яка була визначена мірою їх життя, призвела до еволюції цих образів
майбутнього. На сучасному етапі поряд з класичними ідеологіями лібералізмом, консерватизмом,
соціалізмом тощо співіснують некласичні. Перші втрачають свій домінуючий вплив, хоча і не
зникають остаточно, продовжуючи впливати на образи майбутнього. Автор пов’язує це зі зміною
класичного типу раціональності на некласичний, що характеризується поціновуванням особистої
відповідальності і трудової етики замість гуманізму, апелюванням до позитивістської віри в науку і
досяжність цілей (цілераціональність) замість класичного раціоналізму, універсальної віри в розум,
також він відзначається вірою у матеріальний прогрес замість утвердження історизму, наступності і
розумності історії, певним релятивізмом у вченні про істину, що почала розумітися як результат
виконання певних процедур і правил [1, 8].
Некласичні ідеології мають нечітке або несформоване ідейне ядро, синкретичну соціальну
базу. В. Кремень і В. Ткаченко назвали цей процес в ідеологіях «гібридизацією», зазначивши, що
«часи благородних, «породистих» ідеологій давно минули, і нині всі політичні рухи безсоромно
вдаються до змішання» [17, 353]. В сфері політики, що можна наочно спостерігати і в сучасній
Україні, партії все менше звертаються до певної класичної ідеологічної теорії, що відображено
навіть у назвах: «Наша Україна», «Партія Регіонів», відображуючи у своїх програмах і назвах
рефлексію проблем і цілей сьогодення.
Некласичні ідеології спрямовані на вирішення ситуативних проблем, але не визначають
системних основ функціонування суспільства і держави, які були визначені класичними
ідеологіями. Отже вони є вторинними по відношенню до останніх. Технічний розвиток суспільства
був обґрунтований класичними ідеологіями, як ліберальною, так і соціалістичною. Розвиток
технологій став важливою характеристикою сучасності та спричинив орієнтацію на технологізацію
ідеологій, оскільки був пов’язаний з уявленням про можливість удосконалення функціонування
будь-яких систем, в тому числі соціальної через автоматизацію і технологізацію.
Некласичні ідеології формуються як систематизовані наукові теорії, що також призводить до
деструкції класичних ідеологій. Ці ідеології розробляються науковими спільнотами, формується
інститут ідеології. Некласичні ідеології ніби вбудовуються у вже знайомі суспільству класичні,
корегуючи образ майбутнього відповідно до проблем сьогодення. В той же час за реакцією на
усвідомлені суспільством проблеми часто стоїть поверхова оцінка соціальних процесів на догоду
громадській думці та відсутність бачення за цими проявами сутності другого рівня.
Підсумовуючи статтю слід вказати, що характерними рисами образів майбутнього в
ідеологіях індустріальної епохи є просторова співвіднесеність із Заходом як певним еталоном,
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впевненість в силах науки, настанова щодо монополії на істину, підпорядкування соціальної
реальності ідеалу. Формується декілька ідеологій з різноплановими образами майбутнього, що
ґрунтуються на попередніх традиціях чи започатковують нові: «державоцентризм»,
«соціоцентризм», «людиноцентризм», «теоцентризм» тощо, відповідно до домінування в них
одиничного, загального чи всезагального, рівня їх суб’єктності та ролі інституту держави у його
формуванні.
В процесі здійснення образів майбутнього соціальними суб’єктами відбувалася їх
трансформація відповідно до вимог суспільної практики. Найбільшу актуальність зберігає до
сьогодення демократичний образ майбутнього, що еволюціонував протягом історії, і сьогодні
заснований на людиносоціоцентризмі, що передбачає розвиток окремої особистості, утвердження
важливості «суспільної справи», громадянського суспільства, при застосуванні держави як
інструменту розвитку людини і суспільства.
Трансформації сучасного образу майбутнього відображують єдність темпорального та
просторового у таких його компонентах як локальне – топічне – тектонічне, які об’єднуються або
фрагментуються в ідеологічній діяльності. Руйнування класичних ідеологій пов’язане з
деформацією їх ядра і втратою цілісності, обумовлених руйнуванням їх центру, а також
технологічною та соціоінженерною діяльністю. В результаті утворюються некласичні ідеології як
новий тип.
Постмодерністські світоглядні тенденції у сучасному образі майбутнього в ідеології, що
обумовлені процесами глобалізації та формуванням інформаційного суспільства, спрямовані на
утвердження свободи окремої людини в контексті плюралізму і заперечення авторитетів,
пізнавального і ціннісного релятивізму, іронії, інтертекстуальності мислення. Під впливом цих змін
формуються некласичні ідеології, що мають нечітке ідейне ядро, синкретичну соціальну базу,
спрямовані на вирішення ситуативних проблем, є наукоємними та технологічними.
Отримані висновки дозволяють розробити детермінанти оптимізації образу майбутнього у
формуванні української національної ідеї в контексті глобальних світових тенденцій.
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SUMMARY
It discovers transformation of the image of future of modern ideologies under the influence of global
social processes.
О. С. СОРОКІНА
ГЕНЕЗА ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «ІНФОРМАЦІЯ»
Перші згадки слова «інформація» у письмових документах можна знайти у документах, датованих XIV ст. Воно походить від з'єднання двох латинських слів: прийменника «in» («в») та
іменника «forma» («форма»), де використовувалось в значенні «інструктування», «навчання» або
«тренування». Дієслово «informare» вживалось в значенні «надавати відомості стосовно якогонебудь особливого питання» у 1320 р., «доповідь про факти» (події), «новини» у 1386р., «концепція, ідея» у 1387 р., «передані знання» у 1450 р. [1]. Впровадження терміну «інформація» у науковий обіг було здійснене лише у ХІХ ст. та пов’язане із розробками американського математика
Н.Вінера. Однак досить довга, в історичному вимірі поняття, свідчить, на нашу думку, не про відсутність феномену, а лише про перебування його у латентному стані.
Перші згадки щодо переданих відомостей та їх використання можна віднайти у писемних
джерелах Стародавнього Світу. Староіндійське суспільство було побудоване за принципами, викладеними у священних текстах – ведах, що містили відомості про засади суспільного устрою. Гімн
Рігведи «Пурушасутра» говорить про нерівність членів суспільства, яка є основою суспільного ладу
[5, 172-184]. Становище певної групи визначається в залежності від того, з якої частини тіла первісної людини (Пуруші) вона була утворена. Відомості щодо устрою світу містять священні тексти –
веди. У ведах відображені суспільні відносини Давньої Індії, розділення суспільства на спеціалізовані групи – касти, члени яких повинні поводитись певним чином та дотримуватись суворих правил регламентації повсякденного життя під загрозою бути вигнаними із групи та втратити приналежність до будь-якої спільноти.
Давньокитайський філософ Лао-цзи створив вчення про життєвий шлях людини. Людина є
частиною світу, який існує за власними об’єктивними законами. Знання про світ виражене у формі
принципів, зміст яких стосується організації власного життя. Людина повинна привести себе у відповідність до цих законів за допомогою принципу недіяння: «Той, хто діє, зазнає поразки; хто володіє – той втрачає. Ось чому мудра людини знаходиться у не діянні і не зазнає порази, нічим не
володіє та не зазнає втрат» [19, 166]. Свідченням правильного способу організації власного буття є
довголіття та безсмертя.
Світоглядна концепція буддизму відкидає можливість пізнання світу у класичному розумінні
та говорить про існування об’єктивних закономірностей буття, які були осягнені Будою, та втіленням яких є правила особливого відношення до світу (зосередження, правильні погляди, мислення,
слова, справи, спосіб життя, пам'ять, прагнення) [20, 259-266]. Результатом дотримання цих правил
є досягнення нового стану – просвітлення, усвідомлення ілюзорності практичного досвіду у порівнянні із духовним одкровенням. Досвід з духовного осягнення світу є індивідуальним та не може
бути переданим від однієї людини до іншої в процесі спілкування, здобуття проходить шляхом самостійних занять, які поєднують в собі фізичні вправи та медитативні практики. Кінцевим етапом
пізнання світу є досягнення стану просвітлення.
Етичні засади процесів пізнання та освіти визначив Конфуцій. Він підкреслював примат
установ Неба в діяльності людини та співвідношення понять «вченість» та «моральність». Знання у
нього виступає категорією моральною. Етичний кодекс включає п’ять чеснот: повагу до людей,
обов’язок, дотримання норм і правил поведінки, знання, відданість. Процес виховання повинен бу-
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ти спрямований, перш за все, на оволодіння чеснотами кожним членом суспільства. Дотримання
моральних засад у поведінці оцінюється Конфуцієм вище, ніж вченість (яку він розглядає як оволодіння науками та знаннями): «якщо хто-небудь ставить вище добро за чуттєвість, здатен до знемоги
служити батьку і матері, на службі володарю може жертвувати собою, то нехай говорять, що він
неосвічений, я неодмінно назву його вченим» [18, 8-110].
Ідеалістична теорія належить давньогрецькому філософу Платона, який говорить про детермінацію людського життя зовнішніми чинниками. Він висуває ідею щодо існування об'єктивного
ідеального світу, який є частково відображений в кожній людині [23, 162-193]. Остання є носієм
певних фізичних, психічний та розумових якостей, що були їй надані при народженні. В залежності
від їх співвідношення (розум, прагнення, задоволення) вона може обіймати ти або інші посади,
впливати на політичне життя поліса. Основним напрямом діяльності держави є визначення того,
втіленням якої ідеальної форми є кожен громадянин. Механізмом «розкриття» закладених якостей є
випробування, яким підлягають громадяни. У залежності від отриманих результатів й визначається
місце індивіда у державі. Від того, наскільки вірними є результати випробувань, залежить процвітання поліса.
Арістотель, на відміну від Платона, визнає базисом суспільного життя не ідеї, а діяльність
людини та її матеріальні здобутки, зокрема, – письмові свідчення. Надання індивіду статусу громадянина здійснюється на основі свідчень членів спільноти та звернення відповідних документів, що
містять певні відомості про членів спільноти [4, 48]. Громадянськими правами користуються ті
члени спільноти, батьки яких є громадяни. Вони вносяться до переліку по досягненню вісімнадцятиріччя.
Джерелом відомостей про суспільній устрій Августин визнає священні тексти, що містять
божественне знання [2, 592-599]. Осягнення людиною божественних установ відбувається за допомогою розуму, який допомагає душі піднестись над фізичним тілом. Августин наголошує на тому,
що до викривленого розуміння змісту призводять не помилки в священному тексті, а неправильні
тлумачення, які з плином часу стають загальновживаними та вважаються авторитетними, але в той
же час є препоною істинного знання.
Дуальність пізнання світу, за Ф. Аквінським, виражена у діалектичній взаємообумовленості
віри й розуму. Осмислення явищ фізичного світу здійснюється за допомогою розуму. Але не всі
люди здатні до науки та пізнання [3, 43-51]. Це пов’язане з тим, що Бог кожному визначив його місце у світі, власне призначення. В цьому полягає вища мудрість та божественний промисел. І якщо
людина не призначена до науки, то жодні вправи не здатні покращити її розумові здібності. Віра
виходить за межі людського розуму, вона не може бути раціонально обґрунтованою та сприяє звільненню людини від надмірної пихатості. Практичним втіленням корисності віри є чудесні природні явища та зцілення.
Першу утопічні концепції були сформульовані в епоху Відродження. Новим виступає положення про пізнання як неодмінну складову суспільного виробництва. Т. Мор розмежовував віру та
діяльність людини з організації справедливого суспільного устрою. Населення, на його думку, живе у злиднях не по волі бога, а тому, що не здатно правильно організувати суспільний побут [21,
182-188]. Положення людини в суспільстві повинно визначатись за результатами навчання. Навіть
представники дорослого населення можуть змінити свій статус: вільний час вони використовують
за власним розсудом та вільні його присвятити як розвагам, так і наукам. Той, хто продемонстрував
досягнення у науках, може бути звільнений від фізичної праці та цілком присвятити себе розумовій.
У випадку, коли людина не виправдовує сподівань, вона повертається до своєї першої професії.
Можливість спільного співіснування віри та науки проголошує італійський філософ Т. Кампанелла. За вірою залишається морально-етична регламентація поведінки жителів міста, за наукою
– організація побуту. У його уявному «Місті Сонця» найвища посада – правителя, належить священикові за саном, але лише тому, який найбільш за всіх членів спільноти обізнаний у науках [15, 132145]. Всі наукові здобутки, здані покращити людині життя, є проявом божественної милості. Тому
людина повинна прагнути до навчання. Всі діти мають отримати первісну освіту під наглядом вчителя: у першу чергу повинні вивчатись природничій точні науки, а лише потім – латина й теологія.
Найбільшу повагу здобуває той, хто оволодів всіма науками та здатен використати здобуті знання
на практиці.
Систематизація наукового пізнання, за Ф. Беконом, є одним із чинників розвитку суспільства.
Наука акумулює відомості про оточуючий світ, які були отриманні в результаті відкриттів. Істинному пізнанню можуть завадити омани свідомості, які він називає ідолами та класифікує як: ідоли
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роду, ідоли печери, ідоли площі та ідоли театру [6, 73-97; 7, 18-43]. Перші пов'язані із обмеженням,
які накладає на людину будова її тіла; ідоли печери пов’язані із особливостями індивідуального
сприйняття світу; ідоли площі пов’язані із звичкою змішувати результати наукового пізнання та
недостовірні дані, отриманими із неперевірених джерел; ідоли театру пов’язані із вірою в авторитет, а не в результати, отримані в ході експериментів. Завданням вченого є подолання цих обмежень та здобуття істини. Найкращими методами він вважає експеримент та індукцію.
Р. Декарт зосереджує увагу на механізмі раціонального пізнання світу, результатом якого є
знання. Знання є цінним не само по собі, а лише тому, що здатне покращувати людське життя. Кожна людина здатна до наукових звершень при постійному тренуванні та правильному керівництві
[13, 413; 14, 79-114]. Р. Декарт виводить правила, що повинні забезпечити істинне пізнання: вивчення спеціалізованої літератури (спочатку слід братись за більш легке, потім – за складне), засвоєння простих понять, використання правильного методу, чуттєвий досвід та спілкування із обізнаними людьми.
Б. Спіноза відстоює позицію співіснування божественного та наукового. Існування бога можна довести a priori та a posteriori. Існують два модуси, що були створені богом та є залежними від
нього: рух в матерії та розум. Причиною пристрастей душі є пізнання. Визначає функції пізнання:
вдосконалення людської сутності, сприяння загальному благу, допомога у позбавленні від смутку
та відчаю, усвідомлення того, що людина не повинна боятись бога [25, 38-123].
Виховання та освіту як механізми засвоєння накопичених людством знаннь визначає
К.А. Гельвецій [11, 365-392]. Дитина народжується без почуттів, пристрасті та інших потреб окрім
голоду і спраги. Перетворення на соціальну істоту відбувається в результаті засвоєння знань. Кожна
людина здатна до засвоєння знань незалежно від її походження. Пізнання виступає, з одного боку,
– основою національного благоденства, основу якого складають всі благоденства окремих громадян, з іншого боку, – як процес придбання пороків і чеснот, пов’язаних із положенням людини у
суспільстві: «той, хто без талантів і праці може задовольнити всі забаганки, той позбавлений принципів пізнання і діяльності», Специфіка виховання та освіти залежить від подібності становища
представників різних прошарків.
Вплив сумісного проживання людей на розвиток суспільства досліджує П.А. Гольбах [12, 87110]. Людина, на його думку, живе в спільноті з іншими тому, що спільне життя дає можливість
якнайповніше реалізувати природна дані та вдосконалити фізичні а духовні здібності людини. Об'єднання несе в собі відчутні переваги. Якщо людина починає відділяти особисті інтереси від спільних – починає діяти закон «людина людині вовк». Навчити правильним відносинам може тільки
розум. Його дія втілюється в конкретних законах, що виражають необхідні відносини. Але й закони
можуть бути несправедливими – в тому випадку, коли створені лише на користь однієї людини.
Процес пізнання та протиріччя, що виникають у мисленні людини, є об’єктом вивчення І. Канта [16, 264-267]. Він наголошує, що людина використовує власний розум не тільки для обґрунтування результатів власного досвіду, але й прагне розповсюдити умовиводи за межі безпосереднього
досвіду. Звідси, на його думку, виникають мисленеві положення, які не можуть бути підтверджені
досвідом, та одночасно не можуть бути спростовані. Завдання трансцендентальної філософії як раз і
полягає у розширенні можливостей пізнання світу поза межами досвіду.
В якості суб’єкта пізнання Г.Ф.В. Гегель розглядає дух, який замикає рух та власне фортування у знанні, найвищою стадією буття якого є поняття [10, 423-434]. Речі повинні ставати
об’єктами пізнання не тільки з боку буття, але і як сутність, замість. Самі по собі речі є просто корисними, вони мають значення тільки у відношеннях. Процесові пізнання властивий атрибут – рух:
«в феноменології духа кожен момент є розрізненням між знанням та істиною і є рух». Моменти духа розкривають пізнання та мислення. Метою є самої науки є формування корисного.
Поняття «розуміння» та «вченість» розмежовує А. Шопенгауер [27, 1219-1230]. Неодмінною
складовою процесу навчання є робота із накопиченими відомостями, зафіксованими на матеріальних носіях. «Вченість» є результатом» простого запам’ятовування великої кількості відомостей та
вміння оперувати ними. «Розуміння» означає здатність на основі вивченого висувати власні ідеї та
робити наукові відкриття. Тому власне, відомості, навіть велика їх кількість, не мають жодної цінності. Щодо організації роботи із джерелами, А. Шопенгауер наполягає на систематичності, адже:
«велика, але несистематизована бібліотека не може принести стільки користі, скільки помірне, але
систематизоване книгосховище». Людське знання є невимірюваним, на відміну від мозку, який здатен охопити лише його частку. Тому у навчанні необхідна спеціалізація, а ґрунтовні знання з великої кількості предметів необхідні лише науковцям. У залежності від спрямованості використання
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знань наука може виступати або як засіб, або як мета. Перше характерне для академічних мужів, які
здобувають повагу у сучасників, але не роблять жодного вкладу у науку, друге – для вчених, що
сприяють розвитку пізнання та наукової думки.
Позитивіст О. Конт визначає значення релігійної та наукової картин світу у розвитку суспільства [17, 561-584]. Хоча природній порядок і не є довершеним, він може бути набагато краще описаний як результат дії розумної волі, ніж як наслідок акта механістичного творіння. Прогрес завжди
є еволюційним процесом, що здійснюється без участі творчості та має вираження у простому розвитку, що містить у собі зародок всіх майбутніх перетворень. Він вважає за потрібне створення нового класу – вчених, які повинні присвятити свою діяльність визначенню позитивного духа кожної
науки та визначати місце кожного нового відкриття у системі наук. Ця діяльність сприятиме прогресу, який відбуватиметься за законами лінійного зростання, що не має меж.
Послідовник О. Конта, Г. Спенсер аналізує дві парадигми виникнення соціального організма
[24, 16-67]. Теорія божественного походження людини, яка вважає виникнення кожного виду результатом окремого акту творіння є сталою, але не має жодного наукового доказу. Більш ймовірною та обгрунтованою є гіпотеза Ч. Дарвіна щодо розвитку видів шляхом послідовних змін. Відбувається перехід від однорідного до різнорідного. Соціальний організм виникає із людських потреб.
Соціальний прогрес, як і біологічний, реалізується у системних змінах соціального організму. Наслідком цього є розвиток матеріального виробництва, розширення сфери індивідуальної активності.
Г. Спенсер висуває припущення про детермінацію соціальних змін технологічними.
Дуальне сприйняття різних рівнів знання проголошує Ф. Ніцше [22, 25-43]. Вищим знанням,
на його думку, є наукове, здобуте завдяки інтелектуальній праці. Але поступово інтелектуалізація
розповсюджується на сферу мистецтва, внаслідок чого людська свідомість втрачає частину духовних якостей – віру та натхнення. Завданням культури є формування у розумі людини двох систем
сприйняття, які повинні співіснувати, але не перетинатись. Перша – відповідна за сприйняття наукового знання, друга повинна сприймати ненаукове. Подібна схема сприйняття має запобігти змішенню інтелектуальної та духовної сфер життєдіяльності людини.
В.І. Вернадський говорить про створення нової оболонки землі – ноосфери [8, 188-199]. Ноосфера – нова стадія в історії розвитку планети. На сучасному етапі біосфера є охопленою діяльністю одного біологічного виду – людиною. Завдяки цьому відбувається посилення впливу живої речовини на хід еволюції. Інструментом здійснення перетворень у планетарному масштабі є нова геологічна сила – наукова думка. Вона спрямовує технологічну роботу людства, а збільшення кількості
машин у ноосфері можна описати за допомогою дії тих самих законів, які регулюють розповсюдження живої речовини на планеті – геометрична прогресія. Наука виступає новою формою влади
живого організму над біосферою. В.І. Вернадський проголошує примат наукового знання (технічного) над гуманітарним. Головною метою розвитку є проникнення науки знання у все людство.
Роль матеріальної та духовної енергії у розвитку людства визначає Т. де Шарден. Головною
метою людства є пошук причин та механізмів еволюції [26, c. 176-219]. Розвиток відбувається
шляхом побудови системи матеріального (в цій сфері визначну роль відіграють результати пізнання, за допомогою яких людина впорядковує універсум за власним вподобанням) та духовного. Незважаючи на велику кількість вивільненого часу, який можна присвятити розвитку, духовне сьогодні зведене до рівня розваг, дозвілля. Однак цей напрямок є безперспективним з точки зору розвитку. Духовний розвиток здійснюється завдяки здатності діяти та відкривати нові горизонти. Це стає
можливим завдяки безперервному зростанню чисельності населення планети та розширенню зони
індивідуальної активності. Кінцевим результатом розвитку є мегасинтез та створення нової оболонки планети – біосфери. Мета свідомості – здолати земну оболонку та встановити психічний зв’язок
з іншими формами свідомості.
Американський математик Н. Вінер виступив із пропозицією заснувати нову науку – кібернетику, метою якої є дослідження процесів організації суспільства, а об‘єктом – дослідження сигналів
і засобів зв'язку, що відносяться до нього [9, 57-117]. У майбутньому, на його думку, розвитку сигналів і засобів зв'язку, розвитку обміну інформацією між людиною й машиною, між машиною й людиною, між машиною й машиною буде призначено грати всі зростаючу роль. Інформація – це позначення змісту, отриманого із зовнішнього світу людиною за допомогою органів відчуття. Головна увага Н. Вінера приділена комунікаційному аспекту розвитку суспільства – передачі відомостей
на певну відстань за допомогою технічних пристроїв. Він виділяє фактори, що впливають на
об’єктивне сприйняття інформації, а саме: наявність або відсутність сформованих навичок сприйняття інформації; тяжіння людини до використання кліше, стереотипів (з одного боку – це полег-
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шує сприйняття дійсності, з іншого – зменшує можливість адекватної оцінки відомостей). Просте
співіснування різних інформацій, на його думку, не є покажчиком розвитку. Інформація стає корисною тоді, коли різні її фрагменти будуть об'єднані в процесі сумісної діяльності для отримання цілісної картини. До того ж, інформації властива така якість, як старіння. Тобто, просте зберігання
відомостей є неефективним.
На нашу думку, серед історичних традицій розуміння поняття «інформація», можна виділити
наступні.
1. Інформація як священий текст, що містить відомості про суспільний устрій.
2. Інформація як відомості, необхідні при вирішенні державних справ.
3. Інформація як результат інтелектуальної пізнавальної діяльності, наукове знання.
4. Інформація як цифровий сигнал.
Зміст поняття «інформація» відібражає онтологічний, гносеологічний, аксіологічний, проксеологічний та комунікативний аспекти поняття. В залежності від історичної епохи, рівня розвитку
наукового знання та спрямованості суспільного розвитку на перше місце може виходити один із
асппктів.
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SUMMARY
The article is devoted of genesis of the conception ‘information’. The main historical traditions are
used are: information as knowledge, information as data, information as process, information as something
valuable, and information as the basis of humans’ activity.
М. І. БОБРОВСЬКИЙ
ВІДОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТРАДИЦІЙ І НОВАТОРСТВА
У СОЦІАЛЬНО – ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЯХ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ
Сьогодні, коли вирішуються практичні завдання державного будівництва, актуалізується потреба звернутися до минулого, до витоків зародження держави, коли закладалися перші ідеї та
традиції державотворення, а також оновлювалися існуючі форми. Дослідження відображення взаємозв’язку традицій і новаторства у соціально – політичних ідеях Стародавнього Сходу дозволяє
простежити процес перетворення звичаю на традицію, а згодом на закон. Аналіз негативних
наслідків розриву процесу спадковості та сталого розвитку, порушення балансу між традицією та
новаторством, на прикладах консервування новаторської діяльності або тотального запровадження
новацій без урахування традицій дає змогу сучасним та прийдешнім поколінням уникнути подібних
помилок в майбутньому.
Дослідження Стародавнього Сходу, його традицій, спроб новаторства, досвіду державотворення ведуться тривалий час. Зокрема зазначена проблема в тій чи іншій мірі відображена в розробках із теорії держави та права, історії політичних учень, філософії, тощо (Нерсесянц В. С., Лейст
О. Е., Скакун О. В. і багато інших.). Дослідженню китайської історії, державотворення, суспільної
свідомості, традицій, філософських концепцій приділяли увагу представники сінології такі як Василь’єв Л. С., Малявін В.Ю., Сидіхменов В. Я., Хачатурян В. М. та ін. Величезне значення мають
праці єгиптологів Авдієва В. І., Прусакова Д. Б., Струве В. В., Коростовцева М. А., Перепьолкіна
Ю. Я., Берлева О. Д., Богословського Е. С., Стучевського І. А., а також дослідників Стародавньої
Індії: Альбедиль М. Ф., Бонгард-Левина Г. М., Тємкина Е. Н., Шохіна В. К., та ін.
Визнаючи значні досягнення наукового осмислення соціально політичної думки Стародавнього Сходу, в той же час необхідно відзначити певну обмеженість здійснюваних розробок. У сучасній науковій літературі при дослідженні проблеми зазвичай поняття «традиція» та «звичай» ототожнюються. На наш погляд, це не дає змогу повністю зрозуміти та правильно охарактеризувати
процес освоєння взаємозв’язку традицій та новаторства у соціально-політичних концепціях даного
періоду. Вирішення цього завдання уможливлюється з позицій іншого підходу, за яким осмислення
звичаю, його обгрунтоване повторення перетворює його на традицію, а згодом призводить до її законодавчого закріплення.
Мета цієї статті – дослідити взаємозв’язок традицій і новаторства у соціально – політичних
концепціях Стародавнього Сходу.
У сучасній філософії поняття «традиція» визначають як відносно стійкі, такі, що повторюються, форми, способи, прийоми, методи діяльності, які складаються в рамках конкретного соціального організму, володіють певною несанкціонованою нормативністю, зумовлюються культурними, суспільно-економічними, політичними та іншими особливостями його існування, передаються
від покоління до покоління, а також які отримали логічне обгрунтування. При цьому логічна обгрунтованість є одною з основних відмінностей традиції від звичаю [3].
Із поняттям «традиція» нерозривно зв’язано поняття «новаторство», під яким розуміємо прояв нового у творчій діяльності людей, вираження творчих здібностей людини. Це також діяльність,
спрямована на створення, підтримку, розвиток передових, прогресивних традицій та усунення ста-
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рих, відживших, що сприяють становленню й зміцненню нового якісного стану конкретної соціальної системи, виходячи з її подальшого вдосконалення та розвитку” [4].
Під поняттям державотворення будемо розуміти комплексний довготривалий процес, спрямований на утворення держави; розшарування класово однорідного суспільства, виникнення апарату централізованого розподілу ресурсів, заміну несанкціонованих норм поведінки у вигляді звичая,
традиції писаним правом.
У стародавньому світі, в Азії та Африці перші держави виникли в зонах поливного землеробства ще в епоху бронзи. Необхідне для виживання проведення великих трудомістських робіт із
будівництва каналів та інших іригаційних споруд зажадало об’єднання багатьох спільнот за умови
збереження традиційної сільськогосподарської общини і колективної форми власності на землю.
Загальною характерною особливістю державотворення у стародавні часи був значний вплив
міфологічних уявлень у суспільстві.
За А. Ф. Лосєвим міф – особлива форма вираження свідомості і почуттів давньої людини. У
будь-якому міфі можна виділити семантичне (смислове) ядро, яке буде згодом затребувано. Процес
формування політичних та правових ідей і концепцій у стародавньому світі на початковому етапі
був лише частиною, в тій чи іншій мірі, самостійною, міфологічних уявлень[9]. Земні порядки,
згідно з давніми міфами – нерозривна частина загальносвітових, космічних порядків, що мають божественне походження. У руслі такого розуміння й освітлюється в міфі тема земного життя людей,
зокрема, усього того, що їм дозволено і що їм заборонено. При цьому божественне першоджерело
соціальних і політико-правових порядків, що склалися – основна ідея і тема давніх міфів. Міф
освячує вищим авторитетом і санкціонує відповідний порядок, будучи одночасно основою його походження і легітимації, виправданням його існування і вічного, незмінного збереження, принципом
і нормою його функціонування. [5]
Зрештою у процесі створення перших держав, була закладена на тривалі тисячоріччя традиція
божественного освячення влади. Відбувався процес сакралізації влади – проголошення її священною, непорушною, недоторканною [10; 30].
У політиці служителі культу займали дуже сильні позиції, будучи неодмінними радниками
правителів, а нерідко і виконуючи цю роль самостійно. Часом виникали серйозні політичні
протиріччя між жрецьким станом і носіями світської влади.
Як правило, правителі встановлювали закони шляхом вивчення давніх звичїв, консультації із
жерцями. Тобто давнє законодавство в основному не запроваджувало нових порядків, а
санкціонувало приписи чинного звичаєвого права, норми поведінки, апробовані тривалою практикою. Оцінюючі кодифікацію Хаммурапі (1795-1749 рр. до н.е.), А. П. Лопухін, підкреслюе, що
вавілонський цар «лише констатував наявний стан свого народу і навряд чи міг підняти його на
вищу ступінь розвитку» [8; 307]. Але, напевно, законодавчий процес не відтворював традиційні
норми в суто механічний спосіб, а містив й активне творче начало, оскільки законодавці, врештірешт, здійснювали своєрідний відбір звичаїв, надаючи силу закону лише тим із них, що відповідали
інтересам держави і можновладців. Таким чином, перші паростки осмислення звичаю перетворювали його на традицію, закріплюючи законодавчо [4; 98].
Вихвалення божественної справедливості як основи земних соціально-політичних порядків,
законів і правил людських взаємин міститься в цілому ряді давньоєгипетських джерел, зокрема в
«Повчанні Птахотепа» (XXVIII ст. до н.е.), «Книзі мертвих» (бл. XXV-XXIV ст. до н.е.), «Повчанні
гераклеопольского царя своєму синові» (бл. XXII ст. до н.е.) та ін.
Положення про справедливість і закони відображають погляди (багато в чому ідеалізовані)
панівних кіл давньоєгипетського суспільства, зацікавлених у зображенні існуючих порядків як божественних і справедливих, вічних і незмінних. Представники держави були зацікавлені в збереженні інститутів громадського врядування, використовуючи в своїх інтересах сконцентровані в них
людські і матеріальні ресурси. Такому положенню справ сприяла малорухома архаїчна громада, яка
мала сталий внутрішній устрій, з авторитетними органами управління, з міцною дисципліною, що
гуртувала людей у боротьбі за виживання. Еволюція суспільства проходила вкрай повільно, обмежуючи ініціативу особистості, утримуючи її в рамках вікових звичаїв, традицій та міфів. В свою
чергу, і в такий спосіб, утворювався «закритий», «замкнений» тип соціальних відношень, що був
здатний консервувати наявні соціально-політичні форми впродовж сторіч і, навіть, тисячоріч.
Таким чином, міфологічний світогляд тогочасного суспільства в певній мірі стримував творчій потенціал людства. Носії міфологічного світогляду вважали звичаї нормами поведінки, які були
дані богами. В міфологічному світогляді норми існували завжди, мали інерційний консервативний,
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закритий характер, не відбувалося осмислення та обгрунтування усталених, форм діяльності. За цих
умов будь-яке новаторство, тобто відхилення від цього ладу не могло бути спрйнятим суспільством. Крім того, і самі мислителі в силу своїх переконань не могли свідомо прагнути змінити даний
Богом порядок.
Під відчутним впливом міфологічних і релігійних уявлень сформувалася і розвивалася політико-правова думка у Стародавній Індії. З цим пов'язано і те домінуюче становище, яке протягом
багатьох століть займали жерці (брахмани) в духовному та соціально-політичному житті давньоіндійського суспільства. Зачатки ідеології брахманізму зустрічаються вже в ряді давньоіндійських
пам'яток II тисячоліття до н.е., передусім, у Ведах. В остінніх говориться про розподіл суспільства
на чотири варни, які створені богами з Пуруші – світового тіла і духу: брахманів, кшатрій, вайш'ї та
шудри.
Світовий закон «рта», згідно з такою міфологічно-органічною концепцією, визначає будову
суспільства, місце, роль і становище, в тому числі, і правове, різних станів, а, отже, права та обов'язки також і членів цих варн.
Брахманізм одержує свій подальший розвиток і конкретизацію в іншому пам'ятнику староіндійської думки – в Упанішадах, виникнення яких відноситься до IX-VI ст. до н.е. Усі варни та їх
члени повинні, згідно Вед і Упанішад, слідувати божественно встановленою для них дхарми – закону, обов'язку, звичаю, правилу поведінки. Причому панівне становище брахманів в суспільстві і
державі зумовлювало також і керівне значення брахманістскіх тлумачень соціального та політикоправового сенсу дхарми стосовно членів різних варн [5].
Приблизно до II ст. до н.е. відноситься письмове оформлення на основі більш давніх джерел
політико-правової пам'ятки – «Законів Ману».
У «Законах Ману» відтворюються і захищаються відповідні традиційні положення Вед і
Упанішад про поділ суспільства на варни, їх нерівність та ін. Використовуючи уявлення про переселення душ після смерті, «Закони Ману» поряд із багатьма земними покараннями перелічують і ті
загробні кари, яким підлягають порушники дхарми [5].
Як бачимо, трансформація міфологічного світогляду в релігійний, не дивлячись на консервативне спрямування, мала, по суті, новаторський дух. Адже робилися спроби обгрунтування тих чи
інших положень, релігія почала пояснювати чому потрібно діяти так чи інакше, на противагу міфу,
де все пояснювалось тим, що так прийнято, так було завжди, також вводиться розділення на цей та
потойбічний світи. Себто закладалося ідейно-духовне підгрунтя для перетворення звичя у традицію
і разом із тим відкриття нових можливостей для новаторського переосмислення усталених моделей.
Дещо новаторські погляди містятся в трактаті під назвою "Артхашастра". Первісний рукопис
трактату перероблявся і доповнювався приблизно до III ст. н. е. Трактат засновується на двох протилежних ідейних напрямках. Перший, традиційний, проводить ідею вищості брахманів, Другий
виражає ідею необмеженого самодержав'я, обгрунтовує вищу силу царських указів порівняно із законами релігії [2; 25]. Тобто перевага віддається не ірраціональним релігійним догмам, а
раціонально-утилітарним міркуванням.
Уявлення про природний характер законів, що керують як світобудовою в цілому, так і суспільними відносинами, були найбільш послідовно розвинені школою локаяти (чарвака), прихильники
якої вже в VI ст. до н.е. з атеїстичних позицій критикували основні положення брахманізму [5].
З критикою ряду основних традиційних положень Вед, Упанішад і брахманістскої ідеології в
цілому в VI ст. до н.е. виступив Сіддхартха, прозваний Буддою (Просвітленим). Новаторські ідеї
Будди полягали у відмові від думки про бога як верховної особи і морального правителя світу,
першоджерела закону. Справи людські, за Буддою, залежать від власних зусиль людей [5]. Соціальні вимоги буддизму, по суті, зводилися до зрівняння каст в релігійній сфері і не зачіпали основ суспільного ладу. Це вчення підривало авторитет спадкових брахманів, їхні претензії на ідейне і політичне керівництво суспільством.
Згодом буддизм зазнав значних змін. Зацікавлені у підтримці панівних станів керівники буддистських громад піддають вчення перегляду, посилюються мотиви покірності і непротивлення існуючій владі, пом'якшуються вимоги крайнього аскетизму. Світські правителі, у свою чергу, починають використовувати вчення у боротьбі проти засилля жрецтва і прагнуть пристосувати буддистські догмати до офіційної ідеології.
Подальша історія індійської громадської думки пов'язана з виникненням і затвердженням індуїзму – релігії, яка ввібрала елементи брахманізму, буддизму і ряду інших вірувань [6].
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У Стародавньому Китаї процесс змін відбувався дуже повільно. Перші вчення були
орієнтовані на збереження патріархальних традицій, ідеалізували минуле і скептично оцінювали
будь-яку новацію у державі.
Розквіт громадсько-політичної думки Стародавнього Китаю припадає на VI-III ст. до н.е. У
цей період в країні відбуваються глибокі економічні та політичні зміни, зумовлені появою
приватної власності на землю. Зростання майнової диференціації всередині громад спричинило посилення заможних прошарків, ослаблення патріархальних кланових зв'язків й поглиблення
соціальних протиріч. У суспільно-політичній думці складаються різні напрямки і школи. Розвиваючись на основі попередньої релігійної міфології, вони нерідко використовували одні і ті ж уявлення
(наприклад, про божественну природу неба, про закони дао), змінюючи їх відповідно до своєї програми. Найбільш впливовими політичними вченнями Стародавнього Китаю були даосизм,
конфуціанство, моізм і легизм [6].
Зокрема засновником даосизму, одного з найбільш впливових течій старокитайської
філософської та суспільно-політичної думки, вважається Лао-цзи (VI в. е.). Його погляди викладені
у творі «Дао де цзин».
Як зазначає О. Лейст «ідеологія раннього даосизму відображала погляди незаможної знаті і
общинної верхівки, їх протест проти надмірного збагачення правителів, підсилення чиновницького
апарату та розширення державної діяльності. Втративши свій колишній вплив, це верстви домагалися реставрації патріархальних порядків» [6].
На відміну від традиційно-теологічних тлумачень дао як прояву «небесної волі» Лао-цзи
характеризує дао як незалежний від небесного владики природний хід речей, природну
закономірність. Всі недоліки сучасної йому культури, соціально-політичної нерівності людей, тяжке становище народу та ін. Лао-цзи вважає наслідком відхилення від справжнього дао.
Соціально-політична концепція даосизму представляла собою консервативну утопію. Все неприродне (культура, штучно-людські встановлення в сфері управління, законодавства тощо), згідно
даосизму, це відхилення від звичаю, дао і є помилковим шляхом [5].
Різко критикував Лао-цзи будь-якого роду насильство, війни, армію. Лао-цзи закликав знать і
правителів "селитися ближче до землі", відновити порядки, що існували в давнину, коли люди жили
невеликими розрізненими селищами, відмовитися від використання знаряддь праці і відучити народ
від знання [6].
Заперечення новаторства представниками даосизму мало негативні наслідки, оскільки
відкидання розвитку призводило до застою, консервування суспільства та його свідомості. З іншого
боку, цілковите відкидання розвитку не лише в духовній, а й у виробничій сфері призводило до
зубожіння населення.
Фундаментальну роль у всій історії етичної і політичної думки Китаю відіграли ідеї Конфуція
(551-479 рр. до н.е.).
Спираючись на традиційні погляди, Конфуцій розвивав патріархально-патерналістську
концепцію держави. Держава трактується ним як велика сім'я. Зображувана Конфуцієм соціальнополітична ієрархія будується на принципі нерівності людей, мислитель виступав за аристократичну
концепцію правління.
Новаторство поглядів Конфуція на відміну від поглядів спадкової знаті полягало в тому, що
він виділяв благородних не за ознаками походження, а за моральними якостями і знаннями. Крім
того, новаторство Конфуція полягає в тому, що, крізь критику тогочасного світу мислитель
обгрунтовує ідеалізацію старих часів, звичаїв, перетворюючи, таким чином, останні на традиції.
Конфуцій одним із перших зміг відірватися від міфологічно-релігійних уявлень, що відкрило шлях
до філософського адогматичного мислення.
Але в цілому для Конфуція і його послідовників, незважаючи на окремі критичні зауваження
і судження, характерне швидше примиренське і компромісне орієнтування на традицію, ніж критичне новаторське ставлення до існуючих порядків. Разом із тим, притаманна конфуціанству вимога дотримання в державному управлінні принципів чесноти вигідно відрізняє це вчення від
традиційної для політичної історії Китаю практики деспотичного правління. Регулювання
політичних відносин за допомогою норм чесноти у вченні Конфуція різко протиставляється
управлінню на основі законів. Ідеї Конфуція реалізовані на практиці сприяли закріпленню
патріархальних відносин, утвердженню панування спадкової аристократії. Концепція висунення
справедливих передбачала лише ослаблення конфліктів між старою і новою аристократією [6].
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Уже незабаром після свого виникнення конфуціанство стало впливовою течією етичної і
політичної думки в Китаї, а в II ст. до н.е. було визнано офіційною ідеологією і стало відігравати
роль державної релігії.
З критикою правління спадкової аристократії виступив Мо-цзи (приблизно 479-400 рр.. до н.
е.), який виражав інтереси дрібних власників – вільних хліборобів, ремісників, торговців, нижчих
чинів у державному апараті, соціальний стан яких був нестійким і суперечливим.
Мо-цзи розвивав ідею природної рівності всіх людей і виступив з обгрунтуванням договірної
концепції виникнення держави, в основі якої лежить ідея належності верховної влади народу.
В історії китайської політичної думки вчення Мо-цзи займає проміжну сходинку між
конфуціанством, витриманим у дусі патріархальної моралі, і практично-прикладною теорією
легістів (законників)[6].
Інтереси майнової і служилої знаті відстоювали легісти або законники. Найвідоміший представник раннього легізму Шан Ян (бл. 390-338 рр.. до н. е.), ініціатор знаменитих реформ, що узаконили в країні приватну власність на землю. Складені ним проекти реформ і указів увійшли до
трактату "Шан цзюнь шу" ("Книга правителя області Шан").
Вчення легізму істотно відрізнялося від попередніх концепцій. Легісти відкінулі як
непотрібні не лише ідеї Конфуція про морально-етичні складові «доброго врядування», але і думку
Мо-цзи про обов'язок «сина неба» забезпечити спільну користь народу. Вища мета володаря – це
захоплення гегемонії над усією Піднебесною. Легісти відмовилися від традиційних моральних
трактувань політики і розробляли вчення про техніку відправлення влади. Здійснюючи цю
переорієнтацію, Шан Ян керувався устремліннями служилої знаті і заможних общинників, які добивалися ліквідації патріархальних порядків. Іншу особливість легізму склали елементи
історичного підходу до суспільних явищ. Оскільки приватновласницькі інтереси нової аристократії
суперечили архаїчним засадам громадського життя, остільки її ідеологам доводилося апелювати не
до авторитету традицій, а до зміни соціальних умов у порівнянні з минулим. На противагу даосам,
конфуціанцям і моїстам, які закликали відновити стародавні порядки, легісти доводили
неможливість повернення до старовини. Історичні погляди легістів сприяли подоланню
традиціоналістських поглядів, розхитували релігійні забобони і готували тим самим умови для
створення світської політичної теорії. Офіційне визнання учення, зв’язане з ним радикальне новаторство, відірване від традиції в той же час мало вкрай негативні наслідки. Відмовившись від
традицій гуманізму, народолюбства, пацифізму, легізм протиставив деспотизм, мілітаризм і
репресії. За щонайменшу провину слід було карати стратою. Цю каральну практику повинна була
доповнити політика, спрямована на викорінювання інакомислення, відмова від історичного досвіду.
Причому вважалося що не завжди потрібні нагороди, адже вистачає сурових покарань.
Враховуючи невдоволення широких мас легістськими порядками, стихійним новаторством
відірваним від спадкового традиційного досвіду, послідовники Шан Яна відмовилися від найбільш
одіозних положень і, наповнюючи легізм моральним змістом, вирівнювали так би мовити баланс
між новаторством та традицією у бік останньої, зближували вчення з даосизмом або
конфуціанством.
Підсумовуючи викладене, сформулюємо такі висновки:
1. У цілому розвиток держав у давньосхідну епоху відбувався дуже повільно. Це зумовлювалося домінуванням репродуктивного мислення, міфологічного, а згодом релігійного світогляду, що
орієнтували людину на відтворення звичаєвих зразків суспільно-політичних відношень. Таке некритичне мислення, засноване на вірі, а не на обгрунтуванні вкрай уповільнювало процесс виходу
за рамки існуючих вікових звичаїв державотворення. Виникнення філософського світогляду,
паростків критики і обгрунтування дозволило трансформувати звичай у традицію, вийти за рамки
існуючих догм і відкрило більш широкі можливості для соціально-політичного новаторства
2. Незважаючи на консервативність спроб осмислення звичаєвих правил, першими
філософами традиціоналістами (Конфуцій та ін.) можна стверджувати, що вони були і політичними
новаторами, оскільки вони змогли відійти від звичаю, обгрунтувати застосування тих чи інших старих успадкованих від предків форм об’єктивними потребами, перетворивши його тим самим на
традицію.
3. Традиція є тим, що утримує людину в культурі та історії, зв’язує покоління, новація – продукт розвитку, погляд у майбутнє, і є необхідність підтримки балансу між ними. Відкриття нових
можливостей для новаторства несе і нові загрози. Наприклад, у Стародавньому Китаї стихійне, не-
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обгрунтоване новаторство не зв’язане з традицією, ігнорування віковогу спадку як не потрібного
призвело до жахливого кровопролиття, насильства і тиранії під впливом ідей легістів.
4. Процес поступової десакрализации і раціоналізації міфу, первісних релігійно-міфічних
уявлень про громадське життя, політику, державу і право і виникнення зачатків теоретичних знань
в різних областях соціально-політичного знання у різних народів протікав з різною інтенсивністю,
приймав різні форми і мав несхожі наслідки. Але в цілому незважаючи на загальну тенденцію до
поширення раціоналістичного трактування соціально-політичних явищ повна десакрализация міфу
відбувається набагато пізніше.
Перспективою подальшої праці бачимо дослідження гененези теоретичних уявлень на проблему взаємозв’язку традицій і новаторства в державотворенні подальших історичних епох.
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SUMMARY
In this article author tries to characterize the reflection of the correlation of traditions and novating in
the social-political ideas of Ancient East.
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